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1.Co znaczą te frazy? Połącz je z definicjami 
 

1. Przebijać się do świadomości  a) być bardzo biednym 

2. Nosić coś na lewą stronę  b) powoli zmieniać się na lepsze 

3. Ulec stopniowej poprawie  c) coraz więcej ludzi o czymś wie 

4. Coś się zmienia na naszych oczach d) być sprawiedliwym lub mieć balans/ równowagę  

5. Odbijać się negatywnie na czymś e) coś przechodzi bardzo szybką transformację 

6. Ledwo wiązać koniec z końcem  f) mieć złe konsekwencje 

7. Rozkładać się równomiernie  h) mieć na sobie ubrania tak, że widać szwy i metkę 

2.Co znaczą te słowa? Połącz je z definicjami 
 

1. Zrównoważony   a) np. bawełna, węgiel, drewno, żelazo 

2. Tkanie    b) fabryka -> hurtownia -> sklep -> konsument 

3. Łańcuch dostaw   c) życie lub fatum, przeznaczenie 

4. Pośrednik   d) osoba, która jest  np. między producentem a klientem 

5. Spółdzielnia   e) taki, który nie robi krzywdy ani środowisku, ani ludziom 

6. Ubóstwo   f) produkcja materiałów z nici 

7. Surowiec   h) wykorzystywanie finansowe, za niskie pensje 

8. Wyzysk    i) bieda 

9. Los    i) organizacja ludzi, którzy mają taki sam zawód 

3.Wstaw słowa do imiesłowy utworzone z podanych czasowników 
Szybka powtórka: 

1. Imiesłów przymiotnikowy czynny:  robiący, śpiewający, gotujący 
2. Imiesłów przymiotnikowy bierny: robiony, śpiewany, gotowany 
3. Imiesłów przysłówkowy współczesny: robiąc, śpiewając, gotując 

 

Fashion Revolution – #Whomademyclothes? 

24 kwietnia 2013 roku w stolicy Bangladeszu Dhace zawalił się budynek fabryki Rana Plaza, 

.........................................1 (grzebać) w swoich ruinach ponad tysiąc osób. Katastrofa zmieniła 

podejście wielu osób do „szybkiej mody”. Narodził się ruch Fashion Revolution. Miliony 

konsumentów fotografowało się w ubraniach .....................................2 (założyć) na lewą stronę, 

tak by widoczna była metka, ..................................3(pytać) firmy „Who made my clothes?” i 

.....................................4(domagać się) poszanowania pracowników fabryk odzieżowych. Z roku na 

rok temat odpowiedzialnej mody przebijał się do świadomości konsumentów. W rezultacie firmy  
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zaczęły zwracać uwagę na kwestie zrównoważonej produkcji odzieży, która zaczyna się już od 

poprawy losu rolników .......................................5(produkować) bawełnę. A zatem sytuacja w 

globalnej branży odzieżowej ulegała stopniowej poprawie, choć nie tak szybko, jak chcieliby tego 

aktywiści i pracownicy.  

Moda zaczyna się na polu 

Bawełna jest zdecydowanie najpopularniejszym surowcem 

.............................................6(wykorzystywać) przy produkcji odzieży. Tymczasem 

zainteresowanie modą na świecie kończy się zazwyczaj na poziomie fabryk, mimo że 

transparentne powinny być również ........................................7(poprzedzać) go etapy produkcji, 

takie jak tkanie czy uprawa bawełny. Niestety wiele marek nie wie nawet, skąd pochodzi ich 

surowiec. Szacuje się, że w produkcji bawełny uczestniczy 100 milionów rolniczych rodzin w 70 

krajach świata. 90% tych producentów to drobni rolnicy w krajach 

.......................................8(rozwijać się), ...........................9 (żyć) w ubóstwie w społecznościach 

wiejskich. Często ci drobni rolnicy nie odnoszą korzyści z dobrej sytuacji na rynku, bo nie mają do 

niego dostępu i muszą sprzedawać bawełnę pośrednikom, którzy ustalają cenę. Intensywna 

uprawa bawełny ma także negatywny wpływ na środowisko. 

Standard Fairtrade dla bawełny chroni rolników ....................................10(narazić) na wyzysk, 

.............................................11 (umożliwiać) im sprzedaż plonów po lepszych cenach, dzięki czemu 

stać ich na utrzymanie swoich rodzin. Oprócz tego spółdzielnie otrzymują również premię 

Fairtrade, którą przeznaczają na ............................12 (wybrać) wspólnie w demokratycznym 

głosowaniu projekty rozwojowe, takie jak dostęp do czystej wody, opieki medycznej czy edukacji.  

Aktualnie w systemie Fairtrade działa około 45 tysięcy rolników, z czego około trzy czwarte 

mieszka w Indiach. Organizacje producentów bawełny Fairtrade działają również między innymi 

w takich krajach, jak Kirgistan, Senegal, Kamerun czy Burkina Faso. 
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Koronawirus uderza w przemysł odzieżowy 

.................................13(szaleć) od kilku miesięcy pandemia COVID-19 zmienia świat na naszych 

oczach. Ograniczenia w produkcji, handlu i transporcie międzynarodowym, 

...........................14(mieć) na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, już 

dziś negatywnie odbijają się na światowej gospodarce. Ze względu na globalny charakter 

łańcuchów dostaw branża odzieżowa jest jedną z najbardziej ........................................13(narazić) 

na kryzys. Koszty pandemii nie rozkładają się równomiernie w całej branży. Najwięcej stracą ci, 

którzy znajdują się na samym początku łańcucha i nawet w normalnych warunkach ledwo wiążą 

koniec z końcem. 

 

Tekst pochodzi ze strony: https://www.fairtrade.org.pl/aktualnosc/czy-koronawirus-stlumi-

modowa-rewolucje/ 
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Odpowiedzi 
1.1.c, 2.h, 3.b, 4.e, 5.f, 6.a, 7.d 

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

3.1.grzebiąc, 2.założonych, 3. pytając, 4.domagając się 5.produkujących, 6. wykorzystywanym, 7. 

poprzedzające, 8. rozwijające się, 9. żyjący, 10. narażonych, 11. umożliwiając im, 12. wybrane, 13. 

szalejąca, 14.mające, 15. narażonych 
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