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1.Połącz wyrażenia z definicjami a następnie przeczytaj tekst 
 

1. Z trudem wiązać koniec z końcem a) nie mieć pieniędzy na coś konkretnego  

2. Nie stać kogoś na coś   b) rozwijać się wolniej  

3. Być w tyle     c) mieć ogólne problemy finansowe 

 

Ponad połowa Polaków obawia się recesji i zapowiada oszczędności, szczególnie w wydatkach na 

posiłki poza domem i ubrania. Co trzeci badany planuje ograniczyć wydatki na żywność. Aż 33 proc. 

Polaków twierdzi, że trudniej im się wiąże koniec z końcem niż jeszcze rok temu. Z kolei 28 proc. 

przyznaje, że w ostatnim czasie nie było ich stać na wizytę u lekarza. 

Recesji spodziewa się 52 proc. badanych, pisze „Rzeczpospolita”. Z globalnego badania 2019 IRIS 

Financial Confidence Survey wynika, że Polacy nadal dobrze oceniają aktualną sytuację 

gospodarczą. Tylko 14 proc. widzi oznaki recesji, zdaniem 34 proc. jest ogólnie gorzej niż rok temu. 

- Na tle innych społeczeństw europejskich są bardzo optymistycznie nastawieni wobec aktualnego 

stanu gospodarki i swojej sytuacji ekonomicznej. W tej ocenie przewyższają często obywateli 

krajów, które zawsze były uważane za zamożne, jak np. Francja czy Wielka Brytania - wyjaśnia 

Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia. Firma odpowiadała za polską część badania. - Oczywiście 

ocena sytuacji zazwyczaj jest bardzo subiektywna. Ale wyraźnie widać, że pogorszenie sytuacji 

ekonomicznej we Francji jest odbierane przez Francuzów niemal jako koniec świata. Z kolei Polacy, 

mający zupełnie inny punkt widzenia, tę ocenę mają dużo bardziej pozytywną - wskazał Czarnecki. 

Dziennik zwraca uwagę, że sytuacja zmienia się jednak, jeśli chodzi o pytania dotyczące przyszłości. 

Ponad 50 proc. uważa, że recesja nadejdzie w ciągu kilku miesięcy i – co więcej – już zaczynają się 

na nią szykować. Co więcej, niektórzy już odczuwają, iż ich sytuacja jest gorsza. Ponad 50 proc. 

zaczyna ograniczać wydatki na jedzenie poza domem czy ubrania. Takie trendy zawsze widać 

najpierw w sklepach z tańszą ofertą, liczymy się z takim zjawiskiem – podaje jedna z sieci 

odzieżowych. 

- Z licznych badań wiemy, że Polacy mają poczucie, że jest ciężko. Mimo że mamy bardzo niski 

współczynnik bezrobocia, to jednocześnie płace nie rosną tak szybko i Polacy cały czas mają 

poczucie, że są w tyle za innymi krajami UE, jeżeli chodzi o zarobki - wyjaśniła gazecie Julia 

Izmałkowa, prezes Izmałkowa Consulting. - Gdy podróżujemy, tym bardziej na tle innych krajów 

odczuwamy, że nie jest nam dobrze. Dopóki nie ma znaczącej i pewnej informacji, że coś się 

polepsza – będziemy przekonani, że raczej się pogarsza. Polacy się boją, nie mają pewności, co się 

wydarzy, a lęk zawsze powoduje ograniczenie wydatków - dodała. 

Źródło: https://www.forbes.pl/gospodarka/jak-polacy-postrzegaja-sytuacje-gospodarcza-w-polsce-pazdziernik-2019/18yw7yt 
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2.Wybierz poprawną odpowiedź 
1. Oznaki recesji widzi  

a) połowa Polaków 

b) 1/3 Polaków 

c) mniej niż ¼ Polaków 

2. Polacy w większości oceniają obecną sytuację gospodarczą 

a) jako złą 

b) jako dobrą 

c) obiektywnie 

3. Polacy przygotowywują się do recesji 

a) nie podróżując za granicę. 

b) ograniczając wydatki na lekarza. 

c) nie kupując tak wielu ubrań i jedzenia. 

4. Polacy 

a) są zadowoleni, bo bezrobocie jest niskie. 

b) czują, że ich pensje nie rosną wystarczająco szybko. 

c) są niezadowoleni z powodu braku pracy. 

 

3.Znajdź w tekście synonimy podanych słów: 
 

1. bogaty - ....................................... 

2. przygotowywać się - ............................................ 

3. fenomen - ........................................ 

4. faktor - ..................................... 

5. strach - ......................................... 

6. mówić - ......................................... 

7. jedzenie - ............................................ 

8. bać się - .............................................. 

4.Przekształć zdania używając podanych słów i fraz 

na tle, zdaniem, z kolei,  co więcej, niemal 

 

1. Według naukowców na ziemi żyje zbyt wiele ludzi. 
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.......................................................................................................................................... 

 

2. Jedna trzecia Polaków jest otyła. Natomiast ponad połowa ma nadwagę. 

 

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

3. Polskie pensje są niskie, bo jest mało dużych polskich firm, Polacy płacą bardzo wysokie 

podatki, a ponadto zbyt wielu Polaków pracuje w sektorze publicznym. 

 

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

4. W porównianiu do Niemców i Brytyjczyków, Polacy zarabiają dużo gorzej. 

 

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

5. Prawie trzy miliony Polaków żyje w skrajnej biedzie. 

................................................................................................................................................... 
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Odpowiedzi 
1. 1c, 2a, 3b 

2. 1c,2b, 3c, 4b 

3. 1.zamożny, 2.szykować się, 3.zjawisko, 4.współczynnik, 5.lęk, 6.twierdzić, 7.żywność, 

8.obawiać się 

4. 1.Zdaniem naukowców..., 2. ... Z kolei ponad połowa...., 3. Podatki. Co więcej zbyt wielu...., 

4.Na tle Niemców i Brytyjczyków, 5. Niemal trzy miliony.... 
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