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Video 1 polonaisLV2
Date     :18 novembre 2018 
Auteur     :   Polskie radio24.pl
Durée :3 : 01
URL     :   https://www.youtube.com/watch?v=Io47leoJegU

Résumé : 
Le  document  présente  le  1er véhicule  citadin  polonais  électrique.  A la  différences  des  voitures
électriques  existantes,  ce  modèle  dispose  d’un  écart  modifiable  entre  les  roues.  Il  peut  donc  se
comporter comme une voiture en circulation normale, ou bien se compacter pour mieux se faufiler
entre les voitures en cas de bouchons. Trouver une place de parking devient aussi beaucoup plus facile. 



Video 1 polonaisLV2

Polski samochod elektryczny. Pokonasz nim korki. 
Voiture électrique polonaise. Votre solution pour éviter les 
bouchons. 

 Verbatim     :  

- Szanowni państwo, na dzisiejszej konferencji odbędzie się światowa premiera « Triggo », polskiego
miejskiego pojazdu elektrycznego. Panie premierze, bardzo proszę o zabranie głosu.
- Nauka ma różne cele, ma taki cel,  jak bezinteresowne poznawanie prawdy. Nauki humanistyczne
kształtują  naszą świadomosć,  więzi  społeczne,  tożsamość kulturową,  No,  ale  ogromna część nauki
powinna się przekładac na konkretne wdrożenia gospodarcze, takie wdrożenia, jak ten pierwszy polski
samochód elektryczny. Jestem przekonany, że przyszłość należy właśnie do takich produktów.
- Projekt  powstał,  ponieważ  mamy  ambitnych  przedsiębiorców,  którzy  mając  pewną  koncepcję  i
marzenie przystąpili do naszego Konkursu Szybkiej Ścieżki, otrzymali tam dofinansowanie na prace
badawczo-rozwojowe i w tego efekcie powstał nowatorski elektryczny samochód. Jego innowacyjność
polega na tym, że nie tylko jest elektryczny, ale także ma tą specyficzną cechę, że może jeżdzić w
ruchu ulicznym na pełn,ym rozstawie kół, a w momencie, kiedy potrzebuje ktoś zaparkować, tudzież
mamy węższe uliczki, koła zwężają się.
- Co nas wyróżnia,  jest  to  przednie zawieszenie.  W tym momencie mamy 150 cm, podczas jazdy
naciskamy  przycisk,  zwężamy  zawieszenie,  mamy  około  90  cm  szerokości  i  jesteśmy  jak  duży
motocykl. Przeciskamy się w korku, parkujemy sobie w miejscu motocyklowym, czyli tam, gdzie nie
ma miejsca, tam parkujemy. Co dodatkowo ? Dodatkowo pochylamy się również jak motocykl. Co
jeszcze ? Mamy kamery zamiast lusterek, jest to innowacyjne rozwiązanie, które dopiero pojawia się
na rynku. A my już zaczęliśmy nad tym pracować, tak, że jesteśmy z czasem. Mamy 4 koła jak w
samochodzie, czyli jesteśmy samochodem, Silniki elektryczne, powiedzmy, jest w pełni elektryczny.
Mamy w tym momencie 2 silniki,  planujemy napęd na 4 koła.  Prędkośc 90 na godzienę w trybie
samochodowym rozszerzonych kół. W trybie manewrowym złożonych kół 20 km/h. Jest to po prostu
czysto ze względów bezpieczeństwa, nikt nie będzie w korku się przeciskał dużo szybciej. Ładujemy
go  bardzo  szybko,  planujemy  pakiety  wymiennych  baterii,  dzięki  czemu  podjeżdżamy  na  stację
wymiany baterii, w ciągu 15-20 minut wymieniamy baterię i jedziemy dalej, co daje nam czas zbliżony
do tego, jak tankujemy samochód.
- Zobaczmy go jeszcze w środku, bo widzę, że on wygląda niemalże jak kokpit samolotu, albo jakiegoś
innego pojazdu latającego.
- Nie  mamy  żadnego  mechanicznego  połączenia  pomiędzy  kierownicą  a  układem  sterującym.
Wszystkim steruje komputer, wysyłamy sygnał cyfrowy z jednego komputera, drugi to odbiera i steruje
systemem skręcania pojazdu.
- Maciek, powiedz mi, kiedy pojawią się te samochody na drogach ?
- Musimy najpierw to przetestować sami, dopiero póżniej beędziemy myśleć o tym, żeby to wypuścić
na drogę. Chcemy, żeby było jak najbezpieczniej, żeby każdy mógł się tym przejechać w bezpiecznych
warunkach.
- Znakomicie, zatem czekamy. Dzięki wielkie.
- Dziękuję serdecznie.



 

 
• ECRICOME BACHELOR •ECRICOME PRÉPA• ECRICOME LITTÉRAIRES • ECRICOME TREMPLIN 1 et 2• 

23, rue Louis Le Grand – 75002 Paris – Tél. : 01 40 73 83 30 
www.ecricome.org  -  infos@ecricome.org – Association Loi 1901 – Siret : 384 926 564 000 46 

 

 

Nouvelle épreuve vidéo 

de langues vivantes 

CONCOURS ECRICOME PRÉPA 2020 

VERBATIM & RÉSUMÉ 
 
Mentions légales 

Les concours organisés par ECRICOME© sont des marques déposées. Tous les 
sujets, corrigés, résumés et verbatim sont la propriété exclusive d’ECRICOME. 

Reproduction interdite en dehors du site internet d’ECRICOME© 

Tous droits réservés. 

Toutes les vidéos sont sourcées (voir document en ligne) au titre des droits 
d’auteur. Utilisation à des fins pédagogique, accord du 4 décembre 2009 conclu 
entre la PROCIREP et le Ministère de l’Éducation Nationale. 

http://www.ecricome.org/
http://www.ecricome.org/
mailto:infos@ecricome.org
mailto:infos@ecricome.org


Video 2 polonaisLV2
Date     :   27 décembre 2018
Auteur     :   Telewizja Kopernik TV
Durée     :   3:18
URL     :   https://www.youtube.com/watch?v=MUBG24NEWlE&t=49s  

Résumé : 
Histoire d’une jeune femme qui n’arrivait pas à trouver du travail après l’obtention de son bac. Elle
envisageait même le départ à l’étranger. Elle a participé à un projet de formation professionnalisante, ce
qui lui a permis de trouver un stage en entreprise. A l’issue de ce stage, l’employeur lui a proposé un
poste en CDI.

https://www.youtube.com/watch?v=MUBG24NEWlE&t=49s


Video 2 polonaisLV2
Historia Patrycji
Histoire de Patrycja

Verbatim     :   
Patrycja Kondratowicz ma 21 lat i mieszka w Ełku. Po ukończeniu szkoły średniej nie mogła znaleźć
pracy i planowała wyjazd za granicę. Wtedy jednak trafiła do młodzieżowego centrum kariery OHP w
Ełku, gdzie dowiedziała się o projekcie « Od szkolenia do zatrudnienia ». 
- W jego skład wchodziło wiele kursów, między innymi kurs języka angielskiego, kurs komputerowy
czy kurs prawa jazdy. Wspólnie z pośrednikiem pracy wybraliśmy właśnie firmę Impress Dekor w
Ełku.
Tu  w  ramach  projektu  Patrycja  odbyła  trzymiesięczny  staż  zawodowy.  Przekonała  do  siebie
pracodawcę i zapropopnowano jej stałą umowę.
- W  tej  chwili  jestem  na  stanowisku  w  księgowości.  Moim  zadaniem  jest  księgowanie  faktur,
segregowanie ich. Według mnie jest to odpowiedzialna praca, ponieważ mam do czynienia z wieloma
dokumentami, koresponduję z wieloma ludźmi z różnych firm. Jest to moja pierwsza praca, stale się
czegoś uczę. Jeżeli porównam siebie z przed rozpoczęciem jej, na początku, a teraz, to naprawdę mogę
powiedzieć, że wiele się nauczyłam. Księgowość jest dla mnie zupełnie czymś nowym, wcześniej nie
miałam z tym do czynienia, a teraz wiem, że lubię to, co robię.
Kontakt ze specjalistami z młodzieżowego centrum kariery w OHP i udział w projekcie « Od szkolenia
do zatrudnienia » był momentem zwrotnym w życiu Patrycji. Z możliwości oferowanych przz projekty
unijne realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy może skorzystać każdy młody człowiek, który myśli
o swoim rozwoju zawodowym.
- Młody człowiek przychodząc do jednostki OHP spotyka się z doradcą zawodowym i pośrednikiem
pracy. Może skorzystać i korzysta z takich możliwości, szkoleń,  z doradztwa, z pośrednictwa, a w
finale również ze staży zawodowych, które są po prostu otwarciem drogi na podjęcie zatrudnienia.
Jednostki  OHP  w  regionie  pozwalają  uzupełnić  kwalifikacje  oraz  zdobyć  nowe  umiejętności  i
kontaktują ze sprawdzonymi pracodawcami.
-Ta pierwsza praca jest dosyć ważna w życiu każdego młodego człowieka, który rozpoczyna swoją
drogę, karierę. Nam bardzo tacy ludzie są pomocni, ważni są dla nas, gdyż wiemy, że w młodych
pracownikach jest siła, tak. Możemy takiego pracownika jak najbardziej ukształtować i pomóc mu w
rozwinęciu swojej drogi, swojej kariery.
Wszystkie  informacje  o  projekcie  « Od  szkolenia  do  zatrudnienia »  IEI  dostepne  są  na  stronie
Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie.
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Video 5 BIS  : Dyniowy zakatek  

Adresse URL : https://www.youtube.com/watch?v=-vI4z0Tuamo 
Auteur : TVSudecka.pl
Date parution : 11/10/2019

Résumé :  Le document  présente une petite  entreprise  locale  qui  produit  des  confitures,  sauces,
mousses, ketchups, et autres produits alimentaires à base du potiron fait maison. De la graine semée
jusqu’au produit  final,  tout est  fait  sur place.  Les recettes sont gardées secrètes,  et  les produits
deviennent de plus en plus connus. 

Verbatim :  « Dyniowy zakątek » to magiczne miejsce na naszej mapie produktów regionalnych.
Dzięki pasji i zaangażowaniu Asi i Michała, oraz umiejętnej kompozycji dyni z wieloma innymi
składnikami, smakosze mają do dyspozycji wiele wyjątkowych przetworów. 
-Tutaj  w  słoiczku  mamy  dynię taką w  płatkach,  dynię z  ananasem.  Świetnie  nadaje  się do
lemoniady. Tutaj mamy dwie lemoniady, które będziemy zaraz próbować. 
-Generalnie dynią zajmuję sie już 15 lat, obieraliśmy dynię, wysyłaliśmy ją do przetwórni, oni ją
przerabiali. Kiedyś byla u nas impreza, Asia przygotowała coś z dyni, było to jakieś dokładnie 5 lat
temu. Na stole zakrólowała dynia. Byli znajomi. Byli niesamowicie zachwyceni tymi produktami i
ktoś zadał pytanie : A może to by się sprzedało? No i od tego się zaczęło tak naprawdę. Od słoika,
dziesieciu  słoików,  stu  słoików i  tak  dalej,  i  tak  dalej.  Od  marca  żeśmy  się  zarejestrowali  w
rolniczym handlu detalicznym i wyszliśmy do klienta zupełnie legalnie. 
-  Coraz  więcej  osób kupuje  nasze  produkty,  smaki  tak  naprawdę wymyślamy sami,  nie  mamy
żadnych przepisów, wszystko rodzi się w głowie, w trakcie, na smak. Probujemy po kilkanaście
razy,  zaczym wypuścimy jeden produkt.  Każdy produkt jest  oryginalny,  unikalny,  no taki  nasz.
Ludzie są ciekawi, czy faktycznie mamy tą dynię, czy ona rośnie u nas na polu, czy to jest nasze,
tak, czy nie pozyskujemy tego skądś i nie sprzedajemy.
- Od samego początku nie było to żadnym problemem dla Joanny, ona to po prostu ma taki dar w
sobie. Ma niesamowite wyczucie smaku. Czego sie nie dotknie, wyjdzie naprawdę dobry produkt.
Chwalą nasze produkty,  przyjeżdżają do nas do domu, na różne festyny. Mamy keczup z dyni,
mamy paprykarz z dyni, mus, na przykład z mango, mamy dżemik z gruszką, z jabłuszkiem, z
pomarańczą, z mandarynką, mamy olej tłoczony na zimno z pestek dyni, mamy olej tłoczony na
zimno z rzepaku. To są oczywiście nasze uprawy, Zazwyczaj mówię tak, że to są dwa składniki:
dynia i nasza tajemnica.
-Jest to bardzo ciężka praca, począwszy od wiosny, kiedy wrzucamy tą pestkę sami, ręcznie, do
pola,  później chodzimy, pielęgnujemy, chodzimy z haczką, nie pryskamy,  później rośnie nam ten
piękny owoc, zbieramy, obieramy. Też dużo trudu jest przy obraniu dyni i później znajduje się ona
w naszych słoiczkach. Do niczego nie dajemy chemii, wszystko jest naturalne. 
Produkty te można nabyć głównie podczas organizowanych wystaw artykułów regionalnych oraz
osobiście w gospodarstwie we wsi Olszany niedaleko Strzegomia. 
-  Można  kupić  bezpośrednio  u  nas,  wystawiamy  się  również  na  dwóch  takich  imprezach
cyklicznych. Pierwsza to jest zawsze pierwsza niedziela miesiaca na Targu Ziemi w Kraskowie,
natomiast  trzeciej  niedzieli  miesiąca  wystawiamy  się  cyklicznie  u  « Malwiny »  w  Serach
Lutomierskich, tak że zapraszamy, zapraszamy do nas do gospodarstwa.
Zachęcamy państwa do skosztowania produktów z « Dyniowego zakątka », bo naprawdę warto. 





VERBATIM Polonais Vidéo 2 : 

 

-Ciężka praca popłaca. W ramach projektu « Zdolni z Pomorza », wyróżnieni młodzi ludzie będą 

mogli regenerować siły, nawiązywać przyjaźnie i nabywać nowe umiejętności oraz wiedzę podczas 

letniego obozu naukowego. 

- Jest to projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Realizyujemy już drugi etap 

tego projektu. Przeznaczony jest dla uczniów najbardziej zdolnych z naszego powiatu. Na Akademii 

Wychowania Fizycznego trwa obóz dla tych uczestników w nagrodę za ich dobrą postawę. Myślę, 

że to, że mogą uczniowie przebywać na wolnym terenie, prawda, i dodatkowo nie tylko umysłowo 

rozwijać swoje zdolności, ale i fizycznie, to jest bardzo wskazane. 

-Obóz to znakomite połączenie wypoczynku i nauki. 

-Jest to też swoista nagroda dla wszystkich tych zdolnych z Pomorza, którzy ciężko pracowali, 

poświęcili swój czas i tym technicznym czy też społecznym naukom. W tym roku szkolnym 

osiągnęliśmy wiele różnych sukcesów, między innymi pierwsze miejsce w konkursie projektów, 

mieliśmy ponad 70 zdolnych z powiatu gdańskiego i w nagrodę kilku z nich uczestniczy w obozach 

żeglarskich. 

-Starostwo także pomaga w realizacji zadań tego projektu, poprzez zakup czy udostępnienie sal, 

zasobów, przez co możemy spokojnie i dobrze realizować zadania w ramach projektu Zdolni z 

Pomorza. 

- Dzięki partnerstwu z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu uczniowie mają dostęp do 

znakomitej bazy szkoleniowej. 

- Najbardziej uzdolnione dzieci z całego Pomorza uczestniczą u nas zarówno w zajęciach 

sportowych, jak i określonych zajęciach edukacyjnych z takich przedmiotów, które są realizowane 

w ramach studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, czyli psychologia, pedagogika, 

biochemię mamy również tutaj, uczestniczą w zajęciach w ramach infrastruktury Narodowego 

Centrum Żeglarstwa. Śmiem twierdzić, że to najładniejsza marina żeglarska w Europie Środkowo- 

Wschodniej, mamy dosyć zasobną bazę, grubo ponad sto jednostek pływających,. Więc przede 

wszystkim w oparciu o te miejsca realizujemy zajęcia. Mogą korzystać z całej infrastruktury 

uczelni, która staje się coraz bardziej nowoczesna. 

- Z powiatu gdańskiego wyróżniono 4 uczniów. 

- Żeby dostać się na obóz, a dostało się ze wszystkich zdolnych tylko 120 osób, no to trzeba było 

wykazać się sporymi umiejętnościami i dużą aktywnością w ramach programu. Bardzo się cieszę, 

że zostałem nagrodzony, bo trzeba to traktować jako nagrodę, wyjazd na taki obóz naukowy. 

Pierwszy raz jak pojawiłem się tutaj w tych pracowniach, byłem zaskoczony olbrzymią ilością 

sprzętu. Widziałem, że na tym najwyższym poziomie zawsze dochodzi technologia, nie tylko 

umiejętności sportowca, i widziałem, że jeszcze są różnego typu mentorzy, trenerzy, nawet 

technologia też dochodzi, ale nie myślałem, że na tak olbrzymią skalę. 

- Zdolni z Pomorza to znakomita inicjatywa wspierająca młodych ludzi w osobistym rozwoju. 

Mamy nadzieję, że w projekcie będzie mogło brać udział jeszcze więcej zdolnych uczniów, gdyż 

inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. 



VERBATIM Polonais Vidéo 3 : 

 

-Przez cały tydzień, przez sześć dni, prowadziliśmy działania, które miały zachęcić mieszkańcósw 

do tego, aby samochód pozostawić w garażu i skorzystać z alternatywnych środków lokomocji. 

Odbiór naszych spotów edukacyjnych, oraz wszystkie te działania, są bardzo pozytywnie odbierane 

przez mieszkańców i widzimy, że to jest dobry kierunek, chcemy za rok także kontynuować 

Europejski Tydzień Żrównoważonego Transportu, a dzisiaj mamy finał, czyli podsumowanie tego 

wszystkiego, co realizowaliśmy przez cały tydzień. 

-Przyszliśmy z dziećmi, na pieszo, mamy nadzieję, że dzieci też będą doceniać i wyciągać wnioski, 

żeby zauważali też, że są służby, dzięki którym czujemy się bezpiecznie. 

-Obracałem się i czułem się, jakbym chodził po pajęczynie, tak do góry nogami szalał sobie, 

wyginał się jak sprężyna. 

-Co ciebie trzymało? 

- Pasy. 

-Symulator dachowania to urządzenie, które pokazuje nam w rzeczywistości, jak działają pasy 

bezpieczeństwa. Jest to oczywiście sytuacja symulowana, czyli auto okręca się wokół własnej osi. 

Przede wszystkim uświadamia nam to, żebyśmy nawet na najkrótszych odcinkach, na każdym 

siedzeniu, zapinali ten pas bezpîeczeństwa. 

- Fajne doświadczenie, żeby właśnie przeżyć, do czego naprawdę te pasy służą. 

- Zawsze będziesz zapinać pasy? 

-Tak, choć mama mi to robi, bo jeszcze za bardzo tego nie umiem. 

- Był to symulowany wypadek drogowy, nasze działania polegały, żeby wykonać do niego dostep, 

udzielić mu pierwszej pomocy medycznej, a następnie przekazać go służbom medycznym, no i 

usunięcie tego zdarzenia. 

-Osoba, która siedzi na urządzeniu, przede wszystkim zwraca uwagę na zapinanie pasów 

bezpieczeństwa, oraz odczuwa uderzenie przy prędkości 16 kilometrów na godzinę. Dodatkowo do 

urządzenia dokładamy alkogogle, które symulują stężenie alkoholu około półtora promila. 

- No myślę, że jest ekstra. Tym, którzy niestety bywają pod wpływem alkoholu – warto spróbować, 

jak to jest, jakie ryzyko stanowi to dla nas i dla otoczenia. Ale zabawa super. Warto. Polecam 

państwu. 

- W idei tej chodzi o to, żeby promować alternatywne środki przemieszczania się. Stawiamy na 

rower, stawiamy na hulajnogi, stawiamy na chodzenie na piechotę, również z kijkami, Patrzymy też 

na transport zbiorowy. W dniu dzisiejszym prezentujemy nasz sprzęt policyjny, jest motocykl, jest 

samochód, można porozmawiać z policjantami. 
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