
KOMENTARZ: Zadanie skierowane jest do kursantów, którzy są użytkownikami języków 

europejskich. Ma na celu przybliżenie im polskiej kultury, przede wszystkim zwyczajów 

skupionych wokół Bożego Narodzenia. Nagranie/transkrypcję oparto na znajomości czasu 

przyszłego prostego i złożonego, zdań podrzędnie złożonych z wykorzystaniem spójnika 

ponieważ oraz z wykorzystaniem zaimka który/a/e. Zadanie utrwala również wiedzę ucznia o 

rzeczownikach odczasownikowych i czasownikach modalnych typu lubić/musieć – rozumienie 

tych dwóch konstrukcji przyjdzie z łatwością uczniom ze znajomością języka angielskiego lub 

niemieckiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym. 

POLECENIE: Uważnie wysłuchaj nagrania. Następnie zaznacz PRAWDA, 

jeśli zdanie jest zgodne z tekstem, lub FAŁSZ, jeśli nie jest zgodne z 

tekstem. Nagranie zostanie odtworzone dwa razy. 

 PRAWDA FAŁSZ 

Wigilie klasowe organizowane są w szkole. X  

Kasia będzie gotowała pierogi ruskie.   

Jola przyniesie barszcz z uszkami.   

Kasia musi kupić prezent nie droższy niż 30 zł.   

Dzielenie się opłatkiem polega na krojeniu chleba.   

Franciszek Karpiński napisał Przybieżeli do Betlejem.   

Kasia nie lubi wigilii klasowych.   

 

Transkrypcja:  

Wigilie klasowe są ważną częścią szkolnego kalendarza. Zwykle odbywają się ostatniego dnia przed feriami 

świątecznymi i trwają nawet kilka godzin! Uczniowie chętnie przygotowują na nie wiele tradycyjnych dań 

wigilijnych, a podczas wigilii śpiewają kolędy i dzielą się opłatkiem. 

Na wigilię klasową Kasia będzie gotowała pierogi z kapustą i grzybami. To danie wigilijne, które pojawia się na 

wielu polskich stołach 24 grudnia. Kasia nie może doczekać się barszczu z uszkami, który przyniesie Jola. Jola 

co roku chętnie gotuje go z mamą.  

W wielu szkołach dzieci obdarowują się nawzajem małymi prezentami. Każdy uczeń w klasie wylosowuje 

innego ucznia. Te drobiazgi dają dzieciom wiele radości. Kasia pójdzie do galerii, żeby kupić prezent koleżance 

z klasy. Musi wybrać coś nie droższego niż 50 zł, ponieważ tak umówili się w szkole. 

Kasia trochę boi się dzielenia opłatkiem, ponieważ jest nieśmiała. Dzielenie się opłatkiem polega na 

wymienieniu się kawałkiem opłatka i złożeniu sobie życzeń. Boże Narodzenie to czas miłości i radości. 

Poza tym Kasia bardzo lubi słuchać kolęd. Kasia uważa, że najładniejszą kolędą jest Bóg się rodzi. Napisał ją 

Franciszek Karpiński, polski poeta. Większość dzieci zwykle woli Przybieżeli do Betlejem, ponieważ to skoczna 

i szybka piosenka. 

Wigilie klasowe to tradycja, którą dzieci naprawdę lubią. Kasia nawet bardzo lubi! 

 

Odpowiedzi: 1. FAŁSZ, 2. PRAWDA, 3. FAŁSZ, 4. FAŁSZ, 5. FAŁSZ, 6. FAŁSZ



 


