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1.Wstaw czasowniki do tekstu 
 

brać, zamknąć, patrzeć, siedzieć, zapłacić,  zdecydować się, spodziewać się, przeznaczyć, wesprzeć, 

skończyć się, zapewnić, ogłosić, przetrwać, radzić sobie, wiązać 

  

 Gospodarka w czasach koronawirusa 

 

Nikt nie ...........................1 takiego scenariusza. W ostatnich latach gospodarka Polski ..........................2 

całkiem nieźle. Polski nie dotknął kryzys w 2008 roku i wiele zagranicznych firm inwestowało nad Wisłą. 

Polacy zaczęli się bogacić, .............................3 kredyty hipoteczne, podróżować do egzotycznych krajów i 

po prostu żyć pełnią życia. Aż do teraz.  

Nagle wszystko się zmieniło. Z dnia na dzień rząd .............................4 szkoły i przedszkola. Wiele firm 

................................5 poprosić pracowników o pracę z domu. Bary, kawiarnie, restauracje, salony 

fryzjerskie i kosmetyczne, kwiaciarnie i inne punkty usługowe zostały zamknięte, a ich właściciele 

...............................6 w domach.  Mali przedsiębiorcy, artyści, wolni strzelcy i osoby zatrudnione na umowę 

zlecenie ze strachem ............................7 w przyszłość. Nie wszyscy z nich mieli z czego odkładać na czarną 

godzinę. Wielu z nich nie ma poduszki finansowej, oszczędności, które ............................8 im płynność 

finansową i pozwolą im .................................9 kilka miesięcy bez pracy, opłacić lokal, który wynajmują, 

................................10 czynsz, rachunki, a czasem też pensje jednego lub dwóch pracowników. W jeszcze 

gorszej sytuacji są ci, którzy oprócz działalności gospodarczej mają kredyt, długi lub muszą spłacać dotacje, 

które wzięli na założenie firmy. Do tego dochodzą też podatki i ZUS (ubezpieczenie zdrowotne i społeczne). 

Skąd na to wziąć pieniądze, kiedy klienci niczego nie kupują i sami często ledwo....................................... 11 

koniec z końcem?  

Niektóre banki zaczęły reagować na tę sytuację i ................................12 odroczenie spłat kredytów. To 

samo zrobił ZUS, ale to rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące dla ludzi, którzy nagle zostali bez źródła 

dochodu i wkrótce zabraknie im środków do życia. Skąd mają wziąć kilka tysięcy złotych na ubezpieczenie 

czy ratę kredytu za kilka miesięcy kiedy .................................13 epidemia, skoro do tego czasu mogą nie 

mieć nawet na chleb?  

Rząd intensywnie pracuje nad pakietem antykryzysowym, który ma pomóc osobom finansowo 

dotkniętym przez koronawirusa. Planuje .............................14 na ten program 212 miliardów złotych. 
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Program zakłada pomoc w wypłacaniu wynagrodzeń dla pracowników, którzy są zagrożeni bezrobociem 

oraz wsparcie przedsiębiorców poprzez mikropożyczki. Oprócz tego rząd ...........................15 służbę 

zdrowia. Przeznaczy 7.5 miliarda złotych na zakup potrzebnego sprzętu.  

Czy to wystarczy, żeby powstrzymać recesję? Pożyjemy zobaczymy.  

2.Połącz słowa z definicjami 
 

1. Kredyt hipoteczny  a) pieniądze od państwa lub UE na otworzenie firmy 

2. Dotacja    b) osoba, która prowadzi firmę 

3. Dług    c) kwota, którą płacimy co miesiąc, kiedy spłacamy kredyt 

4. Rata    d) pieniądze, które płacimy, żeby państwo mogło funkcjonować 

5. Czynsz    e) na przykład xero, szewc, fotograf, salon kosmetyczny 

6. Punkt usługowy   f) pieniądze, które pracownicy dostają co miesiąc 

7. Podatki    g) mały kredyt 

8. Mikropożyczka    h) suma, której nie zapłaciliśmy na czas. Często z odsetkami. 

9. Wynagrodzenie   i) pożyczka na zakup domu lub mieszkania 

10. Przedsiębiorca   j) kwota, którą płacimy za wynajmowane mieszkanie lub lokal 

3.Wyjaśnij znaczenie podanych fraz (jak to powiedzieć inaczej) 
 

1. Żyć pełnią życia - ..................................................... 

2. Odkładać na czarną godzinę - ................................................. 

3. Ledwie/ ledwo wiązać koniec z końcem  - .................................................... 

4. Patrzeć ze strachem w przyszłość - ................................................... 

5. Pożyjemy zobaczymy - ............................................. 

6. Nie mieć środków do życia - ................................................ 

4.Połącz czasowniki z dopełnieniami 
 

1. Brać    a) na czarną godzinę 

2. Zatrudnić kogoś  b) bez źródła dochodu 

3. Odkładać   c) kilka miesięcy bez pracy 

4. Zapewniać   d) płynność finansową 

5. Przetrwać   e) kredyt hipoteczny 

6. Powstrzymać  f) spłatę kredytu 

7. Zostać    g) wynagrodzenia 

8. Wypłacać   h) na umowę zlecenie 

9. Odroczyć  i) recesję 
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5*(trudne).Znajdź w tekście frazy, które odpowiadają podanym definicjom: 
 

1. zatrudnić kogoś tylko na określony czas do wykonania konkretnego zadania 

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

2. zabezpieczenie finansowe np. oszczędności lub inwestycje 

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

3. firma, przedsiębiorstwo; (formalnie)  

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

4. brak oczekiwania pieniędzy za pożyczkę przez jakiś czas 

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

5. pieniądze, które zarabia człowiek albo w pracy albo we własnej firmie 

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

6. pieniądze, które człowiek ma na utrzymanie siebie, domu, rodziny 

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

7. możliwość utrzymania siebie lub/i biznesu nawet w kryzysie 

....................................................... 
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Odpowiedzi 
1. 1.spodziewał się, 2.radziła sobie, 3.brać, 4. zamknął, 5. zdecydowało się, 6.siedzą, 7.patrzą, 8.zapewnią, 

9.przetrwać, 10.zapłacić, 11.wiążą, 12. ogłosiły, 13.skończy się, 14. przeznaczyć, 15. wesprze 

2. 1i, 2a, 3h, 4c, 5j, 6e, 7d, 8g, 9f, 10b 

3.1.cieszyć się życiem, 2. oszczędzać, 3. żyć z dnia na dzień, bez oszczędności, 4. bać się przyszłości, 5. co ma być to 

będzie, nie znamy przyszłości, 6. być bardzo biednym 

4.1e, 2h, 3a, 4d, 5c, 6i, 7b, 8g, 9f 

5. 1.zatrudnić kogoś na umowę zlecenie, 2. płynność finansowa, 3. działalność gospodarcza, 4. odroczenie spłaty 

długu, 5.wynagrodzenie/ dochód, 6. środki na życie 7. płynność finansowa 
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