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1.Połącz opisy stylu życia z nazwami 

• minimalizm 
• freeganizm 
• cyfrowi nomadzi 
• ekowioski  
• edukacja domowa 
• wielożeństwo 
• medycyna naturalna 

2.W puste pola wpisz słowa z listy 

sprzęt, środki, przychodnia, dostęp, założenie, zmuszać, środowisko, pozbywać się, sprzeciwiać 
się, zaufanie, nauka, potępiany, nadmiar, na własną rękę, małżeństwo, samowystarczalny 

1.......................................................... 

Ten ruch to odpowiedź na materializm i konsumpcyjny styl życia. Jego wyznawcy ...........................1 

masowej produkcji i marnowaniu żywności. Ci ludzie żywią się tym, co inni wyrzucili i nie dlatego, że ich 

nie stać na jedzenie. Większość z nich ma .......................2 do życia, ale wierzy w ideę dzielenia się, 

spędzania czasu z innymi i minimalizowania czasu poświęcanego na pracę. 

2.......................................................... 

Ten model rodzinny jest tradycyjny dla wielu społeczeństw, ale .........................3 w społeczeństwach 

zachodnich. Polega na tym, że .......................................4 nie składa się wyłącznie z dwojga małżonków, 

ale z większej liczby osób. W większości społeczeństw, gdzie to występuje, mężczyźni mogą żenić się z 

większą liczbą kobiet, ale kobiety mogą mieć tylko jednego męża. Obecnie coraz częściej mówi się 

również o poliamorii, która oznacza, że osoby są w romantycznej relacji z innymi osobami w dowolnej 

konfiguracji.  

3........................................................... 

Osoby to praktykujące często nie mają ............................5 do konwencjonalnych sposobów leczenia. 

Część z nich wierzy, że wielkie koncerny farmaceutyczne sterują zdrowiem populacji i chcą zarabiać na 

chorych i ich chorobach. Inni wierzą w różnego rodzaju energie, których współczesna ............................6 

nie umie sklasyfikować i uważają, że alternatywne terapie mogą pomóc ludziom lepiej niż lekarze w 

........................................7 i szpitalach.  

4........................................................... 

Ten styl życia jest blisko związany z popularnym w ostatnich latach intensywnym podróżowaniem 

szczególnie przed ....................................8 rodziny. W obecnych czasach wiele zawodów można 

wykonywać zdalnie, co umożliwa ciągłe przemieszczanie się, pracę z domu o ile tylko ma się dobry 

........................9 do internetu. 

5.......................................................... 

To niewielka wspólnota rodzin lub innych jednostek społecznych, które współpracują razem i są 

...............................................................10  To znaczy wspólnie budują domy, uprawiają warzywa, 

pożyczają sobie sprzęty i dbają o to, żeby życie ich społeczności było z poszanowaniem natury. 
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Sprzeciwiają się konsumpcjonizmowi i niszczeniu ..................................11 Tych ludzi łączą również 

podobne poglądy kulturowe i ekonomiczne. 

6........................................................... 

Wielu rodziców krytycznie patrzy na system nauczania w kraju, w którym mieszkają i świadomie 

rezygnuje z zapisywania swojego dziecka do szkoły. Wolą edukować je w domu 

.................................................12 i przekazywać im wartości, które są bliskie im, a nie nauczycielom czy 

systemowi politycznemu.  

7........................................................ 

Osoby uprawiające ten styl życia .....................................13 niepotrzebnych rzeczy i ograniczają 

konsumpcję. Korzystają z jak najmniejszej ilości .................................14, noszą tylko podstawowe ubrania 

i nie przywożą z wakacji żadnych pamiątek oprócz wspomnień. Robią to zarówno z powodów 

ekologicznych jak i ze względu na zdrowie psychiczne. Twierdzą, że ..................................15 rzeczy w 

życiu rozprasza, przeszkadza skoncentrować się na tym co naprawdę ważne i ...........................16 ludzi 

do coraz cięższej pracy aby mogli sobie pozwolić na coraz droższe gadżety.  

 

• Spróbuj znaleźć dla każdego z wymienionych stylów życia kilka plusów i minusów. 

• Jakie inne ciekawe alternatywne style życia znasz?  
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Odpowiedzi: 

1.freeganizm, 2.wielożeństwo, 3.medycyna naturalna 4. Cyfrowi nomadzi, 5. Ekowioska, 6. 
edukacja domowa, 6.minimalizm 

2. 1.sprzeciwiają się, 2.środki, 3.potępiany, 4.małżeństwo, 5.zaufania, 6.nauka, 7.przychodniach 

8.założeniem, 9. dostęp. 10. samowystarczalne, 11.środowiska, 12.na własną rękę, 13.pozbywają się, 

14. sprzętów, 15. nadmiar, 16. zmuszają 
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