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STOPIEŃ REJONOWY 

Instrukcja i tekst dla Komisji Konkursowej 
 
INSTRUKCJA  

1. Wskazane jest, aby wyznaczeni przez przewodniczącego członkowie komisji 
konkursowej zapoznali się z tekstem na kilka minut przed jego odczytaniem (w czasie 
rozdawania uczniom testów i czytania przez nich instrukcji.) 

2. Przed przystąpieniem do czytania należy polecić uczniom dokładne zapoznanie się  
z poleceniem i treścią zadania, a następnie odczekać 1 min. 

3. Tekst należy odczytać dwukrotnie głośno i wyraźnie w możliwie naturalnym, niezbyt 
szybkim tempie, stojąc twarzą do uczestników konkursu (jeśli to możliwe, za każdym 
razem inny członek komisji i z innego miejsca w sali, zawsze twarzą do uczniów). 
Przed drugim czytaniem należy zrobić krótką przerwę (ok. 30 sekund). 

4. Przewodniczący komisji konkursowej powinien sprawdzić salę – jeśli konkurs odbywa 
się w dużej sali, gdzie może być słaba słyszalność, należy użyć nagłośnienia. 

 

Zadanie 1. 
 

Transkrypcja: 

Consider yourself a Harry Potter super fan? How about living in the house that 

was used as the setting for his childhood home?  

If you have four hundred and seventy five thousand pounds (about six hundred 

and seventeen thousand dollars) you can buy it! Now it is on sale after 

an extensive renovation, but it still has three bedrooms, two-and-a-half 

bathrooms and, of course, a cupboard under the stairs. 

Warner Brothers actually only filmed in the house for two weeks. Then they 

built a Privet* Drive set. Now you can visit it at the Harry Potter Studio Tour 

in London and enjoy all the details you remember from the film. 

In non-magical world, the iconic house at four Privet Drive, Little Whinging* is 

located at twelve Picket Post Close, in Bracknell, about forty miles west 

of London. 

But if you expect the house to look like it does onscreen, you will be surprised. 

A new driveway with a garage door was added to the property. There is also 

a large living room leading out to a garden, a remodelled kitchen and 

a cloakroom. Each bedroom is quite small, but if you want the real Harry Potter 

experience, you can always choose the cupboard under the stairs. The house is 

ideal for commuters, just three-minute walk from Martins Heron railway station. 
Na podstawie: https://www.forbes.com 
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