
[B1] Konsumpcjonizm 

Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily 

 

1.Opowiedz na pytania: 
1. Czy kupowanie sprawia ci przyjemność? 

2. Kiedy ostatni kupiłeś/aś coś, czego później nieużywałeś/aś? 

3. Jak często kupujesz ubrania, sprzęt elektroniczny, przedmioty dekoracyjne? 

4. Czy posiadanie nowego modelu telefonu/ telewizora/ laptopa jest dla Ciebie ważne? 

5. Z kupowania czego mógłbyś/mogłabyś zrezygnować a co mógłbyś/mogłabyś ograniczyć? 

6. Z kupowania czego nigdy nie zrezygnujesz? 

7. Jaki typ osoby kojarzy ci się ze słowem konsumpcjonizm? 

 

Trudne słowa 
Utożsamiać X z Y – myśleć, że X i Y to to samo 

Bogacić się/ wzbogacać się – stawać sę coraz bogatszym 

Sprzęt – pralka, lodówka, suszarka 

Wysypisko śmieci – miejsce, gdzie trafiają śmieci, których nie możemy przetworzyć na coś innego 

Świadomość konsumencka – rozumienie mechanizmów, które rządzą rynkiem 

Nadawać się do czegoś – być dobrym do czegoś, pasować do czegoś 

Porządki - sprzątanie 

2.Wpisz numery paragrafów pod zdjęciami, które pasują 
 

     
 
 

    

 

1.Konsumpcjonizm to powszechny styl życia, który koncentruje się na posiadaniu wielu rzeczy materialnych.  
Ludzie, którzy żyją w konsumpcjonizmie, czują ciągłą potrzebę wzbogacania się i utożsamiają szczeście z 
bogactwem i wysoką pozycją społeczną. Te osoby często kupują rzeczy niepotrzebne – co miesiąc nowe 
ubrania, co roku nowy telefon, nowe sprzęty RTV i AGD itp. Niestety, radość z zakupów trwa bardzo krótko 
i wkrótce znowu musimy pójść do galerii handlowej. Zakupy uzależniają i to może być bardzo niebezpieczne 
dla ludzkiej psychiki. 
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2.Konsumpcjonizm jest zagrożeniem także dla środowiska i gospodarki. Oczywiście jesli ludzie wydają dużo 
pieniędzy, firmy produkują coraz więcej i wydaje się, że w ten sposób społeczeństwa się bogacą. Jednak 
nadmierna konsumpcja powoduje nadmierną produkcję towarów o bardzo niskiej jakości, które nie 
wystarczają na długo. Być może zauważyłeś, że kiedyś sprzęt elektroniczny, ubrania czy meble wystarczały 
na wiele lat. Wielu z nas ma gdzieś na strychu stary płaszcz ojca czy buty mamy, które ciągle nadają się do 
noszenia.  

3.Teraz posiadamy dużo więcej niż potrzebujemy. Nieużywane sprzęty leżą w piwnicach, garażach, na 
strychach i w magazynach. Czasem podczas porządków znajdujemy jakieś urządzenia np. maszynę do 
robienia jogurtów albo patelnię do naleśników, której użyliśmy tylko raz, zapomnieliśmy o niej i wcale nam 
jej nie brakowało. W końcu wyrzucamy je i razem z milionami innych niepotrzebnych gadżetów, bibelotów, 
zepsutych urządzeń lądują na gigantycznych wysypiskach śmieci. 

 
4.Winny konsympcjonizmowi jest agresywny marketing i nasza naiwność. Ciągle patrzymy na zdjęcia i wideo 

ludzi, którzy żyją w luksusie, noszą ubrania od znanych projektantów, jeżdżą drogimi samochodami. 

Influencerzy pokazują nam życie jak z bajki. Wyobrażamy sobie, że tak wygląda szczęście. Ulegamy iluzji, bo 

przecież nawet miliarderzy nie zawsze mają idealne życie. Ich też dotyczą choroby, rozwody czy starość. A 

jednak ciągle próbujemy żyć jak oni. 

5.W ostatnich latach coraz popularniejsza staje się konkurencja kapitalizmu, czyli minimalizm. Ten ruch 

zakłada, że zadowolenie z życia nie polega na posiadaniu. Osoby, które wybierają ten styl życia, pozbywają 

się niepotrzebnych przedmiotów, kultywują wolniejsze życie w zgodzie z naturą. Oni także często promują 

większą świadomość konsumencką w mediach. Istnieje coraz więcej programów, filmów i książek na ten 

temat i wydaje się, że minimalizm zostanie z nami na dłużej. 

 

3.Znajdź w tekście synonimy słów: 
1.produkty - .................................. 

2.popularny - ................................. 

3.stać się bogatym - ............................... 

4. zbyt duży - .................................. 

5. tęsknić za czymś - .................................. 

6. trafiać, znajdować się - .................................. 

7. wyrzucać - .................................. 

8.sprzątanie - ................................. 

 

4.Wpisz czasowniki z listy do zdań 
polegać na, nadawać się do, ulegać, uzależnić się, utożsamiać, dotyczyć, pozbyć się, zagrażać, posiadać 
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1. Nadmierny konsupcjonizm ............................. środowisku naturalnemu. 

2. Czy twój ojciec ........................... mieszkanie lub ziemię na własność? 

3. Metoda Pomodoro .................................. na pracy w krótkich odcinkach z przerwami. 

4. Przykro mi, ale ten krem, który zrobiłeś nie ........................................ do niczego. 

5. Cieszę się, że ten konflikt mnie nie ................................. . 

6. Boże, ten płaszcz ma chyba z 30 lat! Jest dziurawy i poplamiony. Musisz się go ................................ 

7. Nie powinnaś ............................. iluzji, że ten mężczyzna jest dobrym człowiekiem tylko dlatego, że 

jest przystojny. 

8. Wiele młodych osób .............................. pożądanie z miłością. 

9. Wydaje mi się, że Paulina ................................ od oglądania seriali. Ogląda 5 odcinków codziennie! 

5.Wyjaśnij znacznenie fraz swoimi słowami 
Życie jak w bajce - .......................................................................................................................................... 

Życie w zgodzie z naturą - .............................................................................................................................. 

6.W jakiej sytuacji powiesz 
1. To się do niczego nie nadaje! 

2. To mnie nie dotyczy! 

3. Na czym polega twój problem? 

4. Ile to jeszcze będzie trwać? 

7.Wstaw do tekstu czasowniki, które pasują 

1.Konsumpcjonizm to powszechny styl życia, który koncentruje się na posiadaniu wielu rzeczy materialnych.  
Ludzie, którzy żyją w konsumpcjonizmie, czują ciągłą potrzebę wzbogacania się i .............................. 
szczeście z bogactwem i wysoką pozycją społeczną. Te osoby często kupują rzeczy niepotrzebne – co 
miesiąc nowe ubrania, co roku nowy telefon, nowe sprzęty RTV i AGD itp. Niestety, radość z zakupów trwa 
bardzo krótko i wkrótce znowu musimy pójść do galerii handlowej. Zakupy .............................. i to może być 
bardzo niebezpieczne dla ludzkiej psychiki. 

2.Konsumpcjonizm jest zagrożeniem także dla środowiska i gospodarki. Oczywiście jesli ludzie wydają dużo 
pieniędzy, firmy produkują coraz więcej i wydaje się, że w ten sposób społeczeństwa się bogacą. Jednak 
nadmierna konsumpcja powoduje nadmierną produkcję towarów o bardzo niskiej jakości, które nie 
wystarczają na długo. Być może zauważyłeś, że kiedyś sprzęt elektroniczny, ubrania czy meble 
............................. na wiele lat. Wielu z nas ma gdzieś na strychu stary płaszcz ojca czy buty mamy, które 
ciągle .................................... do noszenia.  

3.Teraz ................................ dużo więcej niż potrzebujemy. Nieużywane sprzęty ............................. w 
piwnicach, garażach, na strychach i w magazynach. Czasem podczas porządków znajdujemy jakieś 
urządzenia np. maszynę do robienia jogurtów albo patelnię do naleśników, której ............................ tylko 
raz, zapomnieliśmy o niej i wcale nam jej nie brakowało. W końcu ............................ je i razem z milionami 
innych niepotrzebnych gadżetów, bibelotów, zepsutych urządzeń lądują na gigantycznych wysypiskach 
śmieci. 
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4.Winny konsympcjonizmowi jest agresywny marketing i nasza naiwność. Ciągle ............................ na 

zdjęcia i wideo ludzi, którzy żyją w luksusie, noszą ubrania od znanych projektantów, jeżdżą drogimi 

samochodami. Influencerzy pokazują nam życie jak z bajki. Wyobrażamy sobie, że tak wygląda szczęście. 

................................. iluzji, bo przecież nawet miliarderzy nie zawsze mają idealne życie. Ich też 

.......................choroby, rozwody czy starość. A jednak ciągle próbujemy żyć jak oni. 

 

5.W ostatnich latach coraz popularniejsza ................................... konkurencja kapitalizmu, czyli minimalizm. 

Ten ruch zakłada, że zadowolenie z życia nie ............................. na posiadaniu. Osoby, które wybierają ten 

styl życia, ......................................niepotrzebnych przedmiotów, kultywują wolniejsze życie w zgodzie z 

naturą. Oni także często promują większą świadomość konsumencką w mediach. Istnieje coraz więcej 

programów, filmów i książek na ten temat i wydaje się, że minimalizm zostanie z nami na dłużej. 

http://www.polskidaily.eu/


[B1] Konsumpcjonizm 

Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi 
2. Od lewej: 2, 1, 3, 4, 5 

3.1.towary, 2.powszechny, 3.wzbogacać/bogacić się, 4.nadmierny, 5.brakować komuś czegoś, 6. Lądować, 

7.pozbywać się, 8. porządki 

4.1.zagraża, 2.posiada, 3.polega na, 4. nadaje się, 5. dotyczy, 6. pozbyć, 7. ulegać, 8. utożsamia, 

9.uzależniła się 

5.życie jak w bajce – życie, w którym niczego nie brakuje, życie w luksusie; życie w zgodzie z naturą – 

życie, w którym człowiek jest świadomy swojego wpływu na środowisko i nie chce go zakłócać 

7. 2. utożsamia, uzależniają, wystarczały, nadają się, posiadamy, leżą, użyliśmy/używaliśmy, wyrzucamy, 
patrzymy, ulegamy, dotyczą, staje się, polega, pozbywają się 
 

http://www.polskidaily.eu/


[B1] Konsumpcjonizm 

Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily 

 

http://www.polskidaily.eu/

