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Rozumienie ze s³uchu jest sprawnoœci¹ trudn¹, ale
niezbêdn¹ do komunikacji jêzykowej. Wielu uczniów,
przygotowuj¹c siê do egzaminu maturalnego z jêzyka an-
gielskiego, skar¿y siê, ¿e najwiêcej problemów sprawia im
w³aœnie ta umiejêtnoœæ. Dlatego trzeba im uœwiadomiæ, ¿e
nie s¹ wyj¹tkami: wiêkszoœæ osób ucz¹cych siê angielskie-
go narzeka na k³opoty z rozumieniem ze s³uchu, i s¹ to
zarówno uczniowie gimnazjum, jak i studenci anglistyki.

Dlaczego tak siê dzieje? Prawdopodobnie dlatego, ¿e
rozumienia ze s³uchu tak naprawdê nie mo¿na siê na-
uczyæ. Po kilkunastu dniach œlêczenia nad ksi¹¿kami
mo¿na wykuæ na pamiêæ kilkaset s³ówek czy kilkadziesi¹t
zasad gramatycznych, a nawet podstawowe frazy koniecz-
ne do porozumiewania siê, ale jeœli tê sam¹ metodê spró-
bujemy zastosowaæ do rozumienia ze s³uchu, niczego nie
osi¹gniemy. Dzieje siê tak, poniewa¿ rozumienie mówio-
nego jêzyka nie jest zestawem informacji, ale umiejêtno-
œci¹, sprawnoœci¹ jêzykow¹. I tak jak w wypadku ka¿dej
umiejêtnoœci jedynym sposobem na osi¹gniêcie dobrych
wyników jest trening. Dziecko, ucz¹c siê jêzyka ojczyste-
go, æwiczy latami, przystosowuj¹c swój mózg do wy³awia-
nia z otaczaj¹cego je ha³asu najpierw pojedynczych
dŸwiêków charakterystycznych dla u¿ywanego w jego
otoczeniu jêzyka, potem wyrazów i wreszcie d³u¿szych
fraz. A wiêc mózg polskich uczniów jest nastawiony
na wychwytywanie dŸwiêków i wyrazów charakterystycz-
nych dla jêzyka polskiego. I nawet je¿eli ktoœ mówi do nas
po chiñsku, to i tak od czasu do czasu „s³yszymy” polskie
s³owo, a przynajmniej jego fragment.

Rozumienie mówionego jêzyka angielskiego, a wiêc
zdanie matury, bêdzie mo¿liwe tylko wtedy, gdy zdo³amy
zmusiæ nasz mózg do prze³¹czenia siê na wy³apywanie
i rozkodowywanie dŸwiêków charakterystycznych dla jê-
zyka angielskiego. Jak to zrobiæ? OdpowiedŸ jest jedna:
trening, trening i jeszcze raz trening. Musimy wytreno-
waæ, czy wrêcz wytresowaæ nas mózg, aby automatycznie
prze³¹cza³ siê na rozumienie jêzyka angielskiego. Powin-
no siê to odbywaæ podœwiadomie, w sposób zautomatyzo-

wany. A osi¹gn¹æ to mo¿na jedynie przez
wielotygodniowe s³uchanie, czy raczej s³y-
szenie, mówionego jêzyka angielskiego. Co
wiêc radziæ uczniom? „Zapomnijcie o kase-

tach z hip-hopow¹ muzyk¹, a za-

miast tego jak najczêœciej (to znaczy nie raz czy dwa razy
w tygodniu, ale po cztery, a nawet szeœæ godzin dziennie)
s³uchajcie nagrañ angielskich tekstów. I puszczajcie je
w kó³ko, raz po raz. W drodze na przystanek, podczas
jazdy tramwajem, w czasie przechadzki. Ca³y czas. Po po-
wrocie do domu zamiast polskiego kana³u telewizyjnego
w³¹czcie jakikolwiek kana³ anglojêzyczny (ale nie MTV!)
i niech sobie gra, kiedy sprz¹tacie, gotujecie czy zajmuje-
cie siê swoimi obowi¹zkami. Nie ma potrzeby przys³uchi-
wania siê g³osowi p³yn¹cemu z telewizora – wasz umys³
ma byæ trenowany przez hearing, a nie listening. 

Po kilku – a w niektórych wypadkach po kilkunastu –
tygodniach intensywnego treningu uczniowie bêd¹ zasko-
czeni, jak wiele potrafi¹ us³yszeæ. Tak wiêc jeszcze nie jest
za póŸno, ale te¿ nie ma zbyt wiele czasu. Trening nale¿y
rozpocz¹æ jak najszybciej. A poniewa¿ zbli¿aj¹ siê œwiêta,
rodzice maturzystów nie powinni mieæ problemu z wybo-
rem prezentu pod choinkê – najlepiej gdyby to by³ nie-
drogi walkman. 

Trening mózgu umo¿liwi odkodowywanie s³yszanych
dŸwiêków, ale to nie oznacza automatycznego rozumienia
tego, co s³yszymy. Do tego konieczna jest znajomoœæ gra-
matyki i s³ówek. A tych nie nauczymy siê ju¿, niestety, au-
tomatycznie... 

I tu zaczynaj¹ siê nowe problemy. Tymczasem nawet
œwietni nauczyciele, mówi¹cy perfekt po angielsku, nie pa-
miêtaj¹ znaczenia wszystkich s³ów. Dlatego nale¿y czêsto
powtarzaæ uczniom, ¿e nie musz¹ znaæ ka¿dego s³owa
w nagraniu, ¿eby dobrze odpowiedzieæ na pytania matu-
ralne. Przecie¿ kiedy rozmawiamy po polsku lub s³ucha-
my polskich nagrañ, czêsto te¿ nie jesteœmy w stanie do-
s³yszeæ ka¿dego s³owa, chocia¿ jest to nasz w³asny jêzyk,
którym pos³ugujemy siê od dziecka. Nie przeszkadza
nam to jednak w zrozumieniu przekazywanych wiadomo-
œci i w komunikacji, na przyk³ad na dyskotece czy w za-
t³oczonym autobusie, gdzie mimo ha³asu potrafimy bez
koñca rozmawiaæ z przyjació³mi. A wiêc najwa¿niejsza ra-
da, o której uczniowie powinni pamiêtaæ podczas rozwi¹-
zywania wszystkich zadañ sprawdzaj¹-
cych rozumienie ze s³uchu, brzmi: „Nie
panikuj, je¿eli nie zrozumiesz niektórych
s³ów pojawiaj¹cych siê w nagraniu. Eg-
zamin maturalny nie sprawdza znajo-
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moœci pojedynczych s³ówek, ale umiejêtnoœæ selekcjono-
wania informacji”. 

Du¿¹ pomoc¹ dla uczniów mo¿e byæ zapoznanie ich
z kilkoma sposobami odgadywania znaczenia s³ów
na podstawie kontekstu, w którym wystêpuj¹. 

PPrrzzyykk³³aadd  11..

[zapis nagrania]

Dobrym pomys³em jest równie¿ zapoznanie uczniów
z niektórymi kruczkami stosowanymi przez osoby przy-
gotowuj¹ce testy maturalne. Najpopularniejsze z nich s¹
dok³adnie omówione i przeæwiczone w publikacji Repety-
torium Longmana. 

PPrrzzyykk³³aadd  22.. Zwróæ szczególn¹ uwagê na pytania w formie
przecz¹cej. W ich wypadku poprawna odpowiedŸ jest czê-
sto zdaniem w formie twierdz¹cej, zawieraj¹cym s³owo
o znaczeniu przeciwstawnym do s³owa u¿ytego w nagraniu.
Mo¿e to byæ równie¿ zdanie bardziej podchwytliwe, zawie-
raj¹ce zwroty typu barely, hardly, scarcely, rarely, seldom.

Ÿród³o: Matura z jêzyka angielskiego: Repetytorium. 
Pearson Education Polska 2004; 70.



[zapis nagrania]

PPrrzzyykk³³aadd  33. Jeœli w nagraniu pojawia siê zdanie zawiera-
j¹ce porównanie, pytanie testowe bêdzie najprawdopo-
dobniej jego parafraz¹.

[zapis nagrania]

Dobre wyniki na egzaminie maturalnym z rozumienia
ze s³uchu zale¿¹ nie tylko od treningu w s³uchaniu jêzyka
mówionego, ale czêsto równie¿ od znajomoœci technik
u¿ywanych do testowania. Wszystkie one s¹ technikami
typu zamkniêtego (to znaczy jest tylko jedna popraw-
na odpowiedŸ) i nie wymagaj¹ pisania d³ugich odpowie-

dzi, a jedynie wybrania i zaznaczenia popraw-
nej. Te same techniki s¹ stosowane
na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym, a zadania na poziomie roz-
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szerzonym ró¿ni¹ siê od zadañ z poziomu podstawowego
praktycznie tylko trudnoœci¹ jêzyka nagrañ i czêœciej wy-
magaj¹ podawania nie tyle us³yszanej informacji, ile wy-
wnioskowania z treœci, jaka ma byæ odpowiedŸ. 

Podstawowe u¿ywane techniki to:
testy wielokrotnego wyboru,
testy typu prawda – fa³sz,
testy polegaj¹ce na dobieraniu elementów.

Du¿ym u³atwieniem dla uczniów mo¿e byæ pokazanie im,
jak w praktyce radziæ sobie z ka¿d¹ z tych technik. 

TTEESSTT  WWIIEELLOOKKRROOTTNNEEGGOO  WWYYBBOORRUU

PPrrzzyykk³³aadd  44.. Przeczytaj zapis nagrania i zaznacz te czê-
œci nieprawid³owych odpowiedzi z zadania, które
brzmi¹ bardzo podobnie do tekstu nagrania, ale s¹
niezgodne z zawartymi w nim informacjami.

'I found it impossible to park my car there' 
[zapis nagrania]

a. I found my car in the park.
b. I went to the park in my car.
c. It was impossible to go to the park by car.
d. The parking lots were full.

'Peter ought to leave his car with a mechanic.' 
[zapis nagrania]

a. Peter should get his car repaired.
b. Peter's car mechanic has left for the day.
c. Peter's car has been left with the mechanic
d. The mechanic should leave Peter in his car. 

Po rozpoczêciu nagrania nie czytaj ju¿ pytañ, ale
skoncentruj siê na s³uchaniu. Pamiêtaj, ¿e we wszyst-
kich tego typu testach pytania wystêpuj¹ w takiej ko-
lejnoœci, w jakiej pojawiaj¹ siê informacje w tekœcie.

W przerwie miêdzy pierwszym a drugim s³ucha-
niem wyeliminuj te odpowiedzi, które nie s¹ zgod-
ne z informacj¹ us³yszan¹ w nagraniu.

S³uchaj¹c nagrania po raz drugi, sprawdŸ, czy po-
zostawione odpowiedzi s¹ poprawne, i zwróæ szcze-
góln¹ uwagê na informacje, które ci umknê³y pod-
czas pierwszego s³uchania. 

Nie zostawiaj ¿adnego pytania bez odpowiedzi. 
Je¿eli po dwukrotnym wys³uchaniu nagrania ci¹gle
nie jesteœ pewien, jaka ma byæ odpowiedŸ –
zgaduj. Prawdopodobieñstwo, ¿e trafisz,
wynosi a¿ 25%!

Ÿród³o: Matura z jêzyka angielskiego: Repetytorium. 
Pearson Education Polska 2004; 80.

Ÿród³o: Matura z jêzyka angielskiego: Repetytorium. 
Pearson Education Polska 2004; 75.

Ÿród³o: Matura z jêzyka angielskiego: Repetytorium. 
Pearson Education Polska 2004; 76.



MATURA 2005

12 (24) 2004

TTEESSTTYY  TTYYPPUU  PPRRAAWWDDAA  ––  FFAA££SSZZ

Przed wys³uchaniem nagrania przeczytaj uwa¿nie
wstêpne polecenia i zadania oraz spróbuj przewidzieæ
treœæ nagrania. 

Zastanów siê, jakie informacje bêd¹ konieczne
(na przyk³ad liczby, okreœlenia czasu, nazwy w³asne),
aby zdecydowaæ, czy poszczególne zdania s¹ prawdzi-
we, czy fa³szywe.

PPrrzzyykk³³aadd  55.. Przeczytaj zdania i spróbuj przewidzieæ, cze-
go bêdzie dotyczyæ nagranie. Nastêpnie zastanów siê, ja-
kie informacje bêd¹ ci potrzebne, aby zdecydowaæ, czy
zdanie jest prawdziwe, czy fa³szywe. U³ó¿ pytania doty-
cz¹ce potrzebnych informacji.

1 Aisha lives near Liverpool.
……………………………..

2 Aisha has one elder sister.
……………………………..

3 In Aisha's school more than 50% of pupils are
Asians.
……………………………..

Przyk³adowe odpowiedzi: 

1 Where (name of the city/town) does Aisha live?...
Is it near Liverpool?…. 

2 Does she have any brothers or sisters?…
How many sisters has she?…
How old is her sister?…

3 How many Asians are there in Aisha's school? 
Are Asians the majority of pupils in Aisha's school?
What nationality is the majority of pupils in Aisha's 
school?

Wys³uchaj nagrania i w przerwie miêdzy pierwszym
a drugim s³uchaniem zaznacz odpowiedzi.

Pamiêtaj, ¿e we wszystkich testach zdania wystêpu-
j¹ w tej samej kolejnoœci co w nagraniu, mo¿esz
wiêc œledziæ wzrokiem pytania testowe podczas s³u-
chania. 

Ale uwaga! Ta metoda pracy nie dla wszystkich jest
dobra! Je¿eli jednoczesne czytanie pytañ i s³uchanie
bêdzie ci przeszkadza³o w zrozumieniu nagrania,
skoncentruj siê na s³uchaniu i staraj siê jak najwiêcej
zapamiêtaæ.

SprawdŸ poprawnoœæ odpowiedzi podczas powtórne-
go s³uchania.

Nie zostawiaj ani jednego pytania bez odpowiedzi!
Zgaduj, je¿eli nie jesteœ pewien odpowiedzi. W tym
teœcie masz a¿ 50% szans na trafienie.

Ÿród³o: Matura z jêzyka angielskiego: Testy. 
Pearson Education Polska 2004; 73.
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TTEESSTTYY  PPOOLLEEGGAAJJ¥¥CCEE  NNAA  DDOOBBIIEERRAANNIIUU  EELLEE--
MMEENNTTÓÓWW

S³uchaj¹c, postaraj siê wy³owiæ z nagrania wyra¿e-
nia i zwroty konieczne do wyboru poprawnej odpo-
wiedzi.

PPrrzzyykk³³aadd  66..  

[zapis nagrania]

Przed pierwszym wys³uchaniem nagrania przeczytaj do-
k³adnie instrukcjê i sprawdŸ, czego wymaga zadanie.

Uzasadnij swoje odpowiedzi, podkreœlaj¹c w zapisie na-
grania s³owa i wyra¿enia, które pomog³y Ci w podjêciu
decyzji.

Mo¿esz zaznaczaæ odpowiedzi podczas s³uchania, ale je-
œli ciê to dekoncentruje, skup siê na s³uchaniu i zapamiê-
taniu treœci nagrania.

Po pierwszym s³uchaniu zaznacz odpowiedzi, a podczas
drugiego skoncentruj siê na informacjach, które Ci
umknê³y za pierwszym razem.

Po zapoznaniu uczniów z wymaganiami poszczegól-
nych technik sprawdzania rozumienia ze s³uchu nale¿y
ich zachêciæ do czêstego æwiczenia w warunkach podob-
nych do egzaminu maturalnego, to znaczy z uwzglêdnie-
niem czasu przeznaczonego na zapoznanie siê z zadania-
mi, d³ugoœci przerwy miêdzy nagraniami itd. Uczniowie
powinni te¿ oceniaæ swoje odpowiedzi œciœle wed³ug zasad
obowi¹zuj¹cych na maturze. Dok³adnie przemyœlane
i dobrze opracowane zestawy testów dotycz¹cych rozu-
mienia jêzyka mówionego, zarówno sprawdzaj¹ce po-
szczególne umiejêtnoœci, jak i zawieraj¹ce pe³ne zestawy
egzaminacyjne, s¹ zamieszczone w Repetytorium i Te-
stach wydanych przez Longmana. 

Na koniec zapraszamy do udzia³u w konkursie wiedzy
o nowej maturze, w którym wygraæ mo¿na najnowszy,
dwujêzyczny S³ownik Wspó³czesny Longmana. 
Zapraszamy tak¿e na nasz¹ stronê internetow¹ 

..lloonnggmmaann..ccoomm..ppll//mmaattuurraa, na której znajdziecie
Pañstwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotycz¹ce no-
wej matury. 

Jakie wskazówki, za autorem artyku³u,
mo¿na daæ uczniom przed ods³uchaniem

nagrania w teœcie dobierania?

Ÿród³o: Matura z jêzyka angielskiego: Repetytorium. 
Pearson Education Polska 2004; 84.


