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1.Wpisz odpowiednie kolokacje do teksów 

 

 

1. Wczoraj wieczorem na autostradzie A4 zdarzył się ......................................... . Zginęła 

kobieta prowadząca samochód.  

2. Wiele razy próbowałam rzucić palenie, ale kiedy się denerwuję 

................................................ bez papierosa. 

3. Kiedy myślę o tym, że już wkrótce otworzę swoją firmę, strasznię ....................................... 

i nie mogę przestać pocić się z emocji. 

4. Premier i prezydent ............................................ ofiar Powstania Warszawskiego. 

5. Jeśli będziesz ................................................ masz szansę osiągnąć wielki sukces. 

6. Kiedy przechodzisz przez ulicę w Kairze, naprawdę ...................................................... . Tam 

nie ma przejść dla pieszych, a kierowcy jeżdżą jak szaleńcy. 

7. Miałam ..................................................., kiedy szef przeprosił mnie, że mi nie zaufał i 

przez to straciliśmy klienta. 

8. Nie za bardzo .......................................................... nowa dziewczyna naszego syna. 

Wydaje się być dość arogancka i zbyt pewna siebie. 

2.Które słowo nie pasuje 

1. wrażenie, zapach, poczucie, intuicja,  

2. dobrowolny, zmuszony, niechętny, oporny 

3. fruwać, latać, pływać, szybować 

4. nizina, klif, kanion, skała 

5. spadochron, windsuit, paralotnia, pianka do nurkowania  

6. pokaz, przedstawienie, wyczyn, widownia 

igrać z życiem, nakręcać się, przypaść do gustu,  poczucie satysfakcji, śmiertelny wypadek, 

podążać za marzeniem, skłonność do ryzyka, uczcić pamięć, nie móc się bez czegoś obyć 
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Przeczytaj tekst artykułu i rozwiąż ćwiczenia pod tekstem 

Jeszcze niedawno tych, którzy dobrowolnie i bez powodu narażali zdrowie i życie, uważano za 

szaleńców lub samobójców. Dzisiaj są bohaterami masowej wyobraźni i obiektem poważnych 

badań naukowych  

To miał być wyczyn, jakiego jeszcze nikt nie dokonał. Po wyskoczeniu z lecącego nisko samolotu, 

30-letni Dwain Weston zamierzał przefrunąć nad głowami ludzi zebranych na moście nad rzeką 

Kolorado i dopiero gdy ich minie – otworzyć spadochron. Zabrakło kilku centymetrów. Zahaczył 

stopą o balustradę, zginął. 

Pochodzący z Australii Weston był gwiazdą jednego z najbardziej ekstremalnych sportów – BASE 

Jumping. Osoby, które uprawiają BASE Jumpingu skaczą z różnych obiektów jak: maszty, budynki 

czy klify. Igrają z życiem, gdyż na otwarcie spadochronu i zmniejszenie szybkości mają ledwie 

kilka sekund. 

„Właśnie to nas nakręca” – mówił Weston w wywiadzie dla dziennika „Los Angeles Times” na 

kilka miesięcy przed śmiertelnym wypadkiem w 2003 r. „Gdy wyląduję, dygocę z emocji, ale mam 

poczucie nieporównywalnej z niczym satysfakcji”. 

BŁĘDNE KALKULACJE 

 

Psycholodzy David Redelmeier i Eldar Shafir zapytali uczestników jednego z eksperymentów, ilu 

Amerykanów umiera z przyczyn nienaturalnych. Uzyskali odpowiedź, że 32 proc. Drugiej grupie 

ankietowanych opowiedzieli najpierw o wypadkach drogowych, zabójstwach, katastrofach, 

samobójstwach i dopiero potem zadali pytanie. Badani uznali, że te nieszczęścia są przyczyną 

śmierci aż 58 proc. osób. Tymczasem z przyczyn nienaturalnych umiera tylko 8 proc. ludzi.  

Eksperyment pokazał, że ocena ryzyka w dużej mierze zależy od błędnych przekonań i sugestii 

oddziałującej na emocje. Ci ludzie, którzy dysponują rzetelną wiedzą, popełniają mniej 

podobnych błędów i wygrywają, ryzykując wcale nie tak dużo, jak się na pozór wydaje. 
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Według amerykańskich sił specjalnych prawdopodobieństwo, że podczas skoku wykonywanego 

zgodnie z zasadami wojskowego regulaminu spadochron się nie otworzy, wynosi 1: 83.000. W 

przypadku BASE Jumpingu obniża się do jednego na tysiąc. Dwain Weston w tragiczny sposób 

potwierdził te szacunki, zginął po wykonaniu 1100 skoków. 

Przyjaciele Westona uczcili jego pamięć, zakładając forum o tytule The Blog of Death (Blog 

śmierci). Nie znalazł się na nim ani jeden wpis, zapowiadający rezygnację z uprawiania 

niebezpiecznego sportu. Przeważały deklaracje typu: „Twoja śmierć upewniła mnie, że lepiej 

podążać za marzeniem i przekraczać granice niż prowadzić życie pozbawione smaku”. Pięć lat po 

wypadku na moście w Kolorado ktoś wyznał: „Dwain, jesteś dla mnie bohaterem i inspiracją”. 

Z POWODU CHEMII 

„Tego, co czuję, nie da się opisać” – mówi Robert Kusiak, właściciel firmy budowlanej, którego 

pozabiznesową pasją jest nurkowanie głębinowe i szybowanie na motolotni. Wolność, 

przestrzeń, poczucie mocy… A strach? „To za duże słowo, raczej podenerwowanie. Odczuwam je 

czasem przed lotem, nigdy w trakcie”. Jego reakcje nie odbiegają od „ryzykanckiej normy”. Nauka 

poznała je i opisała już dość dokładnie. Zdenerwowanie to efekt zwiększonego wydzielania 

adrenaliny, euforia w powietrzu – endorfin i dopaminy – neuroprzekaźników kontrolujących 

nastrój. Według prof. Jaya Holdera, dyrektora Amerykańskiego Instytutu Uzależnień i Zachowań 

Kompulsywnych, właśnie poziom tych substancji decyduje o indywidualnej skłonności do ryzyka. 

Z jego badań wynika, że organizm hazardzistów i osób uprawiających sporty ekstremalne 

wytwarza w momencie zagrożenia ponadprzeciętną ilość endorfin. Wywołuje to podobny efekt 

jak zastrzyk heroiny. Dalsze skutki są również podobne, gdyż chęć ponownego doznania tych 

ekstatycznych wrażeń prowadzi do uzależnienia. Dlatego ci, którym przypadł do gustu smak 

ryzyka, nie potrafią się bez niego obyć. Wystarczy chwila rozmowy z alpinistą, nurkiem, 

spadochroniarzem czy graczem giełdowym, by usłyszeć: „To wciąga”. 

 

Tekst zmieniony. Na podstawie: https://www.focus.pl/artykul/ryzykanci-dzis-ich-podziwiamy-kiedys-odmawialismy-im-rozumu?page=2 
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3.Pytania na rozumienie tekstu: 
 

1. W jaki sposób zginął Dwain Weston? 

............................................................................................................................. .............................. 

2. Dlaczego druga grupa badanych podała wyższą liczbę ludzi, którzy według nich, umierają z 

przyczyn nienaturalnych? 

............................................................................................................................. .............................. 

3. Jak wielu ludzi postanowiło zrezygnować z BASE Jumping po śmierci Westona? 

............................................................................................................................. .............................. 

4. Jakie emocje odczuwa Robert Kusiak, kiedy uprawia sporty ekstremalne? 

............................................................................................................................. .............................. 

5. Jak reaguje organizm człowieka na sytuacje wysokiego ryzyka? 

............................................................................................................................. .............................. 

 

4.Znajdź w tekście synonimy słów (forma gramatyczna jest taka sama) : 

 

6. Ryzykowali - ...................................................... 

7. Pozornie - ...................................................... 

8. Przeleciał -  ...................................................... 

9. Spada - ...................................................... 

10. Umarł - ...................................................... 

11. Produkuje - ...................................................... 

12. Doznanie –  ...................................................... 

13. Humor - ..................................................... 
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5.Do podanych przymiotników i przysłówków dopisz łączące się z nimi sensownie wyrazy, 

które nie występują w tekście. 

 

Rzetelny –  ...................................................... 

Dobrowolnie – ...................................................... 

Ryzykancki – ...................................................... 

Błędny – ...................................................... 

Na pozór - ...................................................... 

 

 

Odpowiedzi 
1. 1.śmiertelny wypadek, 2. nie mogę się obyć bez, 3 sie nakręcam, 4. uczcili pamieć, 5.podążać za marzeniem 6.igrać z życiem 7.poczucie 

satysfakcji 8. przypadła mi do gustu 

2. 1. zapach, 2. dobrowolny, 3. pływać, 4. nizina, 5. pianka do nurkowania 6. widownia 

3. 1. zahaczył nogą o balustradę i spadł na ziemię. 2. badani ulegli sugestii naukowców, który informowali ich wcześniej o różnych 

katastrofach 3. nikt nie podjął takiej decyzji. 4.on czuje wolność, poczucie mocy i podenerwowanie, ale nie czuje strachu. 5.  wytwarza 

się duża ilość endorfin. 

4. 1. narażali zdrowie i życie, 2. z pozoru, 3.przefrunął 4.obniża się, 5.zginął, 6.wytwarza 7.wrażenie 8. nastrój  
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