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Życie w komunizmie 
 

Wybierz prawidłowe słowo z nawiasu 
Pięćdziesiąt lat temu życie w Polsce wyglądało zupełnie 1(inaczej, inny, różne) niż teraz. Po pierwsze 

rodziny były inne. Ludzie 2(wychodzili za mąż, pobierali się, żenili się) dużo wcześniej i mieli więcej dzieci. 

Czwórka lub piątka dzieci nie była niczym dziwnym. Rodzicom w wychowywaniu dzieci często pomagali 

dziadkowie. Tak jak dzisiaj 3(większa, większość, więcej) kobiet pracowała, bo w czasie komunizmu 

wszyscy mieli pracę – nie było bezrobocia. Po drugiej wojnie światowej ludzie się dość często 

przeprowadzali tam, gdzie była praca. Czasem nawet na drugi koniec Polski. 

 Mieszkania też wyglądały inaczej niż dzisiaj. W komunistycznych blokach były często 4(domy, apartmenty, 

mieszkania) z małą kuchnią, toaletą i łazienką bez okna. Salon był najczęściej też sypialnią rodziców.  

Oczywiście w mieszkaniach nie było wielu 5(wyposażenia, sprzętów, narzędzi) elekronicznych. Jeszcze w 

latach siedemdziesiątych w wielu mieszkaniach nie było telewizora i sąsiedzi spotykali się w jednym domu, 

żeby razem oglądać filmy lub mecze. W kuchni nie było ani zmywarek, ani pralek automatycznych. Z tego 
6(celu, sposobu, powodu) polskie mamy miały bardzo dużo pracy, bo mężczyźni oczywiście niewiele 

pomagali. 

7(Wszystkie, Każde, Całe)  mieszkanie miało też piwnicę, w której mama trzymała słoiki z przetworami – 

ogórkami kiszonymi, kapustą kiszoną, kompotem i dżemami. To było bardzo ważne, bo zimą w sklepach 

nie było owoców. W sklepach w ogóle nie było wielu rzeczy. Ludzie dostawali co miesiąc kartki na zakupy. 

Na przykład rodzina pięcioosobowa mogła dostać kartkę na 10 kilogramów ziemniaków na miesiąc. 

Czasami ludzie mieli kartki, ale i tak nie mogli nic kupić, bo w sklepach 8(na pewno, po prostu, chociaż) 

nie było produktów. Jeśli mieszkali na wsi, mieli trochę więcej szczęścia. Na wsi zawsze były warzywa i 

mięso. Bogaci ludzie w mieście mogli też kupować w Pewexach – to znaczy sklepach z 9(zagranicznymi, 

obcokrajowcami, cudzoziemnymi) produktami. Ponieważ można tam było płacić tylko dolarami, musieli 

mieć rodzinę lub znajomych za granicą, a najlepiej w Ameryce. Być może dlatego teraz wielu Polaków 
10(jednak, pewnie, dalej) myśli, że ich rodzina w Ameryce jest bardzo bogata i żyje w luksusie.  

11(więc, ponieważ, bo) tak trudno było dostać produkty spożywcze, ludzie zwykle jedli tradycyjne i 

wegetariańskie potrawy jak pierogi, kopytka, placki ziemniaczane czy kluski śląskie. Czasami na Boże 

Narodzenie mogli kupić pomarańcze, ale to był w tamtych czasach luksus.  

Podróże w komunizmie nie były egzotyczne. Większość Polaków nie miała 12(totalnie, żadnych, w ogóle) 

paszportów, a inni mogli podróżować tylko do krajów Związku Sowieckiego. Jeśli ktoś miał trochę 

pieniędzy, mógł na wakacje pojechać samochodem do Bułgarii, ale większość Polaków spędzała wakacje 

nad polskim morzem, na Mazurach, w górach lub pod gruszą, to znaczy u rodziny na wsi.  

Jak Polacy spędzali wolny czas 13(ale, kiedy, gdyby) nie było komputerów i Internetu? Po pierwsze nie 

mieli bardzo dużo czasu, bo pracowali sześć dni w tygodniu i zajmowali się dziećmi. Kiedy jednak mieli 

trochę czasu chętnie spotykali się z rodziną na przykład na imieninach, jeździli w 14(niespodziankę, wizytę,  

odwiedziny) do rodziny na wieś, oglądali telewizję, czytali gazety i książki (częściej niż teraz) oraz pracowali  

i odpoczywali w ogródku lub na działce. Nie 15(uprawiali, robili, ćwiczyli) chętnie sportu, bo w tamtych 

czasach nie było mody na sport.   
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Odpowiedzi: 

1.inaczej, 2.pobierali się, 3.większość, 4.mieszkania, 5.sprzętów, 6.powodu, 7.Każde, 8. po prostu, 

9.zagranicznymi, 10.dalej, 11.ponieważ, 12.w ogóle, 13.kiedy, 14. odwiedziny, 15. uprawiali 
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