Reading Card and Reading Text Passage
for the OT-APST
Polish Translation
The Interpreter is to indicate on the Therapist / Interpreter Version of these forms
the words that are read correctly by the patient

72

48

niebieski świeca udawać
wysiadywać ziemniak przyjaciele

36

osobny opady słuchać pas

26

radio szczekać policja pojazd

20

drzewo wycieczka Boże Narodzenie żółty

16

purpurowy wejść portfel pociąg

12

egzamin wakacje zegar telefon

10

szukać śmiech rozmowa kierowca

8

zapomnieć jasny grill krok

6

skakać słoń zielony marchew

Visual Acuity Reading Chart: Therapist / Interpreter Version in Polish
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Muzyka i malarstwo cieszą ludzi w każdym wieku. Ludzie
na całym świecie tańczą w rytm
muzyki. Wiedzę o muzyce i sztuce danej kultury można uzyskać od
ludzi oraz czytając książki. Dzieci od wczesnych lat wspólnie śpiewają
i poruszają się do taktu. Rodzice siedzą
i obserwują bawiące się dzieci. Nauka muzyki poprawia sukces
szkoły. Szkolny zespól muzyczny skupia uczniów z różnymi zdolnościami
i dużym talentem. Słuchaj zespołu. Klaskaj w dłonie i tup
nogami. Tłum będzie wiwatował. Galerie sztuki
to miejsca, gdzie można się zrelaksować
i radować pięknem kolorów. Muzyka jest pokarmem dla duszy
a malarstwo jest winem.

Reading Text Passage: Therapist / Interpreter Version in Polish

Muzyka i malarstwo cieszą ludzi w każdym wieku. Ludzie ….…… Line 1
na całym świecie tańczą w rytm ………. Line 2
muzyki. Wiedzę o muzyce i sztuce danej kultury można uzyskać od ……... Line 3
ludzi oraz czytając książki. Dzieci od wczesnych lat wspólnie śpiewają ………. Line 4

i poruszają się do taktu. Rodzice siedzą ………. Line 5
i obserwują bawiące się dzieci. Nauka muzyki poprawia sukces.……… Line 6
szkoły. Szkolny zespól muzyczny skupia uczniów z różnymi zdolnościami ……….. Line 7
i dużym talentem. Słuchaj zespołu. Klaskaj w dłonie i tup ……… Line 8
nogami. Tłum będzie wiwatował. Galerie sztuki ……… Line 9
to miejsca, gdzie można się zrelaksować .…….. Line 10
i radować pięknem kolorów. Muzyka jest pokarmem dla duszy ………. Line 11
a malarstwo jest winem. ………. Line 12

