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W puste pola wstaw słowa z listy 
 

zarabiać, środki, za grosze, wystarczać, najbiedniejszy, zamożny, kosztach, za czynsz, pełne konto 

w banku, opłacać, wiązać koniec z końcem, dochody, szastać pieniędzmi, bogata 

Dają wolność czy zniewalają? Stwarzają możliwości czy ograniczają? Oddzielają od innych czy łączą 

z nimi? Dają szczęście?. Podobno nie dają szczęścia, ale – jak mawiała Marilyn Monroe – zakupy 

owszem.  

Iwona Pochitonow, projektantka mody, pięć lat temu, po 28 latach, zamknęła firmę, ponieważ 

„przestała kochać to robić”. Projekty jej ubrań modelki prezentowały na okładkach kobiecych 

pism. „Byłam ...................................1” – mówi Iwona. Wybudowała duży dom pod Warszawą, 

podróżowała. Teraz sama tworzy naturalne mydła i kremy. Nie chce już firmy. Żyje 

......................................2 w porównaniu z tym, ile ..............................3 jeszcze kilka lat temu. Kiedyś 

........................................................4, bo uwielbiała rzeczy, zakupy, piękne przedmioty z zagranicy. 

Dziś – jak mówi – nie potrzebuje już ani rzeczy, ani nowych ubrań. Jest szczęśliwa. „Żyć nie 

umierać.”  

Iza Pawelec, aktorka z Wrocławia, przez dziesięć lat oglądała dwa razy każdą złotówkę, zanim ją 

wydała. „Ledwo ................................................................................................5” – mówi. W tym 

zawodzie trzeba o siebie dbać. Gdy zapłaciła ...............................................6, reszta 

........................................................7 na masażystę, dietetyczkę, kosmetyczkę, fryzjerkę. 

Trochę ekojedzenia i po pieniądzach. Wakacje u znajomych na Mazurach. „Trochę głupio to 

przyznać – Iza zawiesza głos – ale odżyłam, gdy bogato wyszłam za mąż. Jakie możliwości daje 

.............................................................8! Lepiej być bogatą”. Dwóm siostrzenicom 
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..............................9 prywatne studia. Chorej na serce mamie leczenie w dobrej klinice. Wakacje, 

gdy nie trzeba myśleć o .......................................10, mają znaczenie dla dobrego samopoczucia. I 

tak dalej, i tak dalej. 

A co na to badania? mówią o tym, że najszczęśliwsi są mieszkańcy krajów 

...................................................11 Inne, że wręcz przeciwnie – największe zadowolenie z życia 

zgłaszają mieszkańcy .............................................12 krajów Europy jak Szwecja czy Norwegia. 

Jeszcze inne badania pokazują, że nasze dobre samopoczucie nie rośnie wraz ze wzrostem 

...........................................13 Jeśli mamy ...........................................14 na podstawowe potrzeby 

(jedzenie, dach nad głową), to zdobycie pieniędzy na większy dom, lepszy samochód czy droższe 

wakacje nie spowoduje wzrostu naszego poczucia szczęścia. 

Tekst pobrany z : https://zwierciadlo.pl/magazyn-zwierciadlo/temat-miesiaca-dobre-pieniadze; zmieniony na potrzeby ćwiczenia 

 

Zastanów się: 

• Postawa której kobiety jest Ci bliższa?  

• Czy zgadzasz się z powiedzeniem Marylin Monroe, że pieniądze szczęścia nie dają, a zakupy 

owszem?  

• Czy czujesz się zadowolony/a ze swojej sytuacji materialnej? 
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Odpowiedzi:  

 

1.bogata, 2.za grosze, 3.zarabiała, 4.szastała pieniędzmi, 5. wiązałam koniec z końcem, 6.za czynsz, 7.wystarczała, 8. 

pełne konto w banku, 9. opłaca, 10.kosztach 11. najbiedniejszych. 12. zamożnych, 13.dochodów, 15. środki 
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