
 

ODPOWIEDZI DO DNIA 11: 
Zadanie 1. 
 

 

Transkrypcja 
 
 

Man: The players have left the pitch and gone to their locker rooms so now it’s time 

for a short announcement. How about taking part in our lottery? Today you can 
win a motorbike. It’s displayed near the playing field. All you have to do is send 

a text message with your ticket code to the number you can see on the screens. 
No need to give your name or any other information. The winner will be 

announced at the end of the match. Also, after the game you can visit our sports 
shop and buy a T-shirt with the autographs of our players. But remember, we’ve 

only got ten of these T-shirts. There are more incredible offers in the sports shop, 
too. Everyone will be able to get caps, hats, mugs and calendars with the team 

logo at half-price. And now on the central screen we’ll show you the highlights 

of the first half. 
 

 

Zadanie 

Poprawna   

Wyjaśnienie 

odpowiedź 
  

      

1.1. ticket code  Spiker na stadionie ogłasza konkurs i mówi, że wystarczy 

   wysłać wiadomość SMS z kodem z biletu na numer 

   wyświetlony na ekranach, żeby wziąć w nim udział. 

   W dalszej części komunikatu dodaje, że nie ma potrzeby 

   wpisywania imienia, ani żadnych innych informacji. Tak więc 

   tylko ticket code jest zgodnym z treścią nagrania 

   uzupełnieniem luki. 

1.2. 10 / ten  Zachęcając do odwiedzenia klubowych sklepów, spiker 



   podaje informację, że można w nich kupić koszulki 

   z autografami sportowców. Podkreśla jednak, że jest ich tylko 

   dziesięć. W nagraniu nie mamy innych informacji 

   o koszulkach. Wpisanie w lukę przymiotników nice, beautiful, 

   choć pozwoli na stworzenie logicznego i gramatycznie 

   poprawnego zdania, nie będzie jednak zgodnym z treścią 
       

   nagrania uzupełnieniem luki. Pamiętaj, że w każdą lukę 
     

   możesz wpisać tylko te informacje, które usłyszałeś(-aś) 

   w nagraniu. 

1.3. a team logo /  Ważną informacją o pozostałych produktach w sklepach jest 

 a discount /  ich sprzedaż z 50% zniżką oraz to, że wszystkie one 

 a 50% discount  opatrzone są logiem drużyny. W tę lukę możesz więc wpisać 

   jedną z tych dwóch informacji. Nie możesz zapisać ich obu, 

   bo przekroczysz limit słów! 

1.4. match /  Uzupełniając ostatnią lukę, musisz dokonać analizy całego 

 game /  usłyszanego komunikatu. Już pierwsze słowa powinny 

 sporting event  naprowadzić Cię na poprawne rozwiązanie. Gracze opuścili 

   boisko i udali się do szatni. A ostatnie zdanie Na głównym 

   ekranie zobaczysz podsumowanie pierwszej połowy. powinno 

   utwierdzi Cię, że chodzi o mecz lub jakieś wydarzenie 

   sportowe. 

 

 

 

 


