
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
TRANSKRYPCJA (ZAD. 1) 

INSTRUKCJA  
1. Wskazane jest, aby wyznaczeni przez przewodniczącego członkowie komisji 

konkursowej zapoznali się z tekstem na kilka minut przed jego odczytaniem (np.  
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. 

 

Ladies and gentlemen, can I have your attention please? 

We regret to inform you that all flights are going to be late due to severe 

weather conditions, including heavy rains and strong winds. We have been 

informed that there will be more thunderstorms and intense rainfall in the next 

hour and it will not stop for a few hours, so please be patient. If you can leave 

the airport, we suggest you do so. We do not intend to cancel any flights, 

although no plane will take off at least until five o’clock in the morning. Please 

check the arrivals and departure boards for more specific information and 

updates on individual flights. 

Those who stay at the airport to wait for their flights can find free drinks and 

snacks at the cafes and restaurants which will be open all night. Also, premium 

lounges with resting suites will be open free to all passengers all night. There 

are comfortable seats, computer stations and shower facilities available. 

For passengers who will miss their connecting flights – please go to the 

customer service desk of your respective airlines for assistance. They will re-

book you on the next available flight or provide accommodation and meals if 

it’s the following day. We are sorry for the inconvenience. 

 


