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1.Zastanów się, co znaczą te frazy: 
 

Być w konflikcie z prawdą - ............................................................................................................................ 

Dorastać w ubogich warunkach - ................................................................................................................... 

Zarabiać krocie - ............................................................................................................................................. 

Nabierać rumieńców - .................................................................................................................................... 

Przekuć problem w sukces - .......................................................................................................................... 

 

2.Wstaw do tekstu słowa z nawiasów w odpowiednim przypadki 
 

Wielu dziś zna tylko „ładną” historię życia Heleny Rubinstein, która była w 1........................ (konflikt) z 

prawdą. Choć znana bizneswoman opowiadała, że urodziła się  w zamożnej, żydowskiej 2....................... 

(rodzina), w rzeczywistości Helena dorastała w ubogich warunkach warunkach na krakowskim 

3..................................... (Kazimierz) . Jej rodzina liczyła 10 osób – ona była natomiast córką najstarszą, na 

którą łożył ojciec zarabiający na sprzedaży nafty oraz 4....................(jaja) .  

Kiedy dorosła, jej ojciec nie wyraził zgody na jej ślub z ukochanym, ale ubogim studentem medycyny. 

Buntowała się przeciwko 5.......................... (wola)  ojca i małżeństwu, z dużo starszym a lubianym przez 

6....................... (ojciec)  wdowcem, co skłoniło ją do wyjazdu do wujka, który mieszkał w Australii. 

Niespełna 18-letnia Helena pracowała tam w sklepie i opiekowała się 7........................... (dzieci) wujostwa. 

Na australijskiej prowincji spędziła 3 lata, by następnie migrować do Melbourne. W wynajętym mieszkaniu 

zaczęła przyrządzać kremy do pielęgnacji skóry, w efekcie otworzyła wkrótce salon piękności. Szczęśliwie 

zainteresowała się nią prasa, dzięki 8....................... (co)  zaczęła otrzymywać niezliczone zamówienia na 

swoje specyfiki. Nie była w stanie realizować zamówień własnoręcznie, więc poprosiła o pomoc twórcę 

jednej z mikstur, Lykusky’ego. 
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Udało się. Zaczęła zarabiać krocie, ponieważ jeden krem był w cenie 9................................. (średnia 

pensja). W międzyczasie obrotna pani wyszła za mąż za 10.................................... (dziennikarz) o nazwisku 

Titus i urodziła wkrótce 11.............................. (2, dziecko) . W międzyczasie zdążyła już zdobyć serca 

Europejek, planując dalsze podboje. Przybyła z rodziną do Nowego Jorku w czasie 12............................... 

(wybuch) I wojny. Tam Rubinstein zatrudniła w 13................................ (swoje przedsiębiorstwo)  siostry i 

kuzynostwo – i sprawiła, że szare oblicza Amerykanek nabrały rumieńców. Tam też powstawały jej kolejne 

salony, a ona została milionerką. 

Lata dwudzieste XX wieku oznaczały dla niej rozwód i kolejny związek, ale i przede wszystkim kryzys 

gospodarczy, który potrafiła jednak przekuć na sukces, mimo że konkurencja próbowała skutecznie 

kopiować jakość jej 14 ..................................................... (produkty kosmetyczne). 

Na świecie wybucha tymczasem II Wojna, a Madame Rubinstein otwiera podwoje swoich salonów w 

miastach jak Nowy Jork, Filadelfia, Waszyngton, Chicago oraz San Francisco.  

Podczas II wojny światowej Rubinstein decyduje się na specjalne dostawy dla armii – wysyła 

15....................................................... (amerykańscy żołnierze) środki nie tylko na oparzenia, ale i kosmetyki 

do kamuflażu. Wspiera oprócz 16 .................. (to) Polski Czerwony Krzyż. Z drugiej strony nie zaniedbuje 

biznesu. Tworzy wówczas specjalny wodoodporny tusz do rzęs, jak i ujędrniający krem z witaminami. 

W 1950 roku jej koncern liczył 154 fabryki i 32 instytuty na całym świecie. 

Zmarła 1 kwietnia 1965 r. w wieku 95 lat. Jej majątek wyceniono na 100 mln dolarów. 

3.Odpowiedz na pytania używając podanych słów 
 

1) W jakiej sytuacji finansowej była rodzina Heleny Rubinstein w rzeczywistości? 

(bieda)...................................................................................................................... 

2) Dlaczego Helena wyjechała do Australii? 
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(wyjść za mąż) .......................................................................................................... 

3) Jak zaczął się sukces zawodowy Rubinstein? 

(zamawiać) ................................................................................................................ 

4) Jakie przeszkody stały przed sukcesem przedsiębiorczyni w latach dwudziestych? 

(wzorować się) ........................................................................................................... 

5) Co Rubinstein wysyłała na front podczas II wojny światowej? 

(przesyłka) .................................................................................................................. 

 

4.Znajdź w tekście synonimy słów: 
 

1. Bogaty  - .................................................................................... 

2. Utrzymywać kogoś - ................................................................. 

3. Bardzo dużo - ......................................................................... 

4. Biedny -  ................................................................................... 

5. Przedsiębiorczy - ..................................................................... 

6. W tym samym czasie -  ............................................................. 

7. Nie zgodzić się -  ....................................................................... 

8. Twarz -  ..................................................................................... 

9. Kreator -  ................................................................................... 

10. Lekarstwa - ................................................................................ 

11. Niedługo potem - ....................................................................... 
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Odpowiedzi 
1. 

być w konflikcie z prawdą - być kłamstwem 

dorastać w ubogich warunkach - wychowywać się w biedzie 

zarabiac krocie - zarabiać dużo pieniędzy 

nabierać rumieńców - zaczynać wyglądać dobrze 

przekuć problem w sukces - zamienić problem w sukces 

2. 

1 konflikcie, 2 rodzinie, 3 jaj, 4 woli, 6 ojca, 7 dziećmi, 8 czemu, 9 średniej pensji, 10 dzennikarza, 11 dwoje dzieci, 12 wybuchu, 13 swoim 

przedsiębiorstwie, 14 produktów kosmetycznych, 15 amerykańskim żołnierzom, 16 tego 

3. 

1. Rodzina Heleny Rubinstein żyła w biedzie 

2. Wyjechała do Australi, ponieważ chciała wyjść za mąż za swojego ukochanego, ale jej ojciec na to nie pozwolił 

3. O jej kosmetykach dowiedziała się praca i dzięki temu ludzie zaczęli zamawiać jej produkty 

4. Inni producenci kosmetyków zaczęli wzorować się na jej kosmetykach. 

5. Rubinstein wkładała do przesyłek środki na oparzenia i kosmetyki do kamuflażu 

4. 

1. zamożny, 2. łożyć na kogoś, 3. krocie, 4. ubogi, 5. obrotny 6. w międzyczasie 7. nie wyrazić zgody, 8. oblicze, 9. twórca 10. środki, 11. wkrótce 
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