
CZYTELNIA (część czwarta) A2/B1 

IDZIEMY NA ZAKUPY!  (wersja dla studenta) 

 

1. Przed przeczytaniem proszę pomyśleć nad pytaniami i napisać odpowiedzi: 

1. Czy lubisz robić zakupy? Co najczęściej kupujesz? Gdzie? 

2. Co myślisz o zakupach w sieci (przez Internet)? 

3. Co to znaczy, że ktoś jest zakupoholikiem?  

4. Co można kupić na pchlim targu? 

5. Jak ludzie w Twoim kraju robią zakupy?  

 

2. Proszę przeczytać poniższe słowa i wyrażenia. Jeśli coś jest niezrozumiałe, 

proszę pracować ze słownikiem: 

galeria: 

1.miejsce, w którym można oglądać obrazy, 

zdjęcia, itp., 

2.centrum handlowe. 

wystawa: 

1.prezentacja obrazów w muzeum, 

2.wystawa sklepowa – miejsce przed sklepem, 

gdzie można zobaczyć niektóre produkty 

dostępne w tym sklepie. 

wysoka / niska cena 

tanio / drogo (przysłówki) 

wyprzedaż, promocja, przecena 

oglądać wystawy 

chodzić po sklepach 

bazar, targ, targowisko 

pchli targ, targ staroci 

targować się 

sprzedawca / sprzedawczyni 

zakupy w sieci / przez Internet 

płacić kartą / gotówką 

oszczędzać / oszczędzić pieniądze 

wydawać / wydać pieniądze 

tracić / stracić pieniądze 

 

3. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, gdzie wpisać informacje. Jedna z 

informacji jest niepotrzebna: 

 

X. Zakupy w PRL-u 

A. Ona i on na zakupach. 

B. Jakość też jest ważna. 

C. Kredyt na zakupy. 

D. Za ile? 

E. Zakupy dla zabawy. 

F. Zakupy w sieci. 

 



 

0. X Zakupy w PRL-u 

 

Już coraz mniej Polaków pamięta, że jeszcze niedawno w sklepach można 

było kupić tylko ocet. W czasach komuny ludzie byli przyzwyczajeni do pustych 

półek i kilometrowych kolejek. Jeśli ktoś chciał kupić coś do jedzenia, musiał 

czekać bardzo długo przed sklepem, ale to nie gwarantowało, że towaru wystarczy 

dla wszystkich. Poza tym klienci musieli mieć nie tylko pieniądze, ale też „kartki” – 

na cukier, na mięso, na czekoladę… 

1.   

 

Dziś sytuacja wygląda inaczej. W sklepach, hipermarketach i galeriach jest 

ogromny wybór towarów, czasem aż trudno się zdecydować na zakup czegoś 

konkretnego. Jak wynika z badań Polacy są dość oszczędni i robią zakupy 

racjonalnie. Często kupujemy na wyprzedażach. Większość osób zanim coś kupi, 

porównuje ceny w innych sklepach, albo sprawdza ceny różnych producentów.  

2.   

 

Jeśli wiemy, że będziemy z czegoś  korzystać dłuższy czas, np. z pralki, z 

telewizora, wtedy ważna jest nie tylko cena, ale i marka produktu oraz jego 

jakość. Polacy są pragmatyczni – wolą zapłacić więcej, ale mieć gwarancję, że 

zmywarka albo komputer będą nam służyły dłużej. Poza tym lubimy kupować 

produkty, które znamy od dawna i do których mamy zaufanie. 

3.   

 

Są wśród klientów również tacy, którzy nie zwracają uwagi na cenę, kupują 

często, szybko i pod wpływem emocji. To z reguły osoby młode, które dobrze 

zarabiają i chcą być modne. Lubią też wyprzedaże, ale nie dlatego, że chcą 

zaoszczędzić – po prostu robienie zakupów w czasie promocji jest dla nich 

przyjemnością, mogą mieć więcej za mniej. 

4.   

 

W inny sposób robią zakupy mężczyźni i kobiety (i to z pewnością nie tylko w 

Polsce!). Dla mężczyzn najważniejsze jest czy np. buty są wygodne, markowe i  



dobrej jakości, a nie jak wyglądają. Kobiety zwracają uwagę na estetykę i na 

obecne trendy w modzie, kupują bardziej impulsywnie i są bardziej emocjonalne. 

5.   

 

Coraz bardziej popularną formą robienia zakupów jest kupowanie przez 

Internet. Polacy korzystają z aukcji internetowych oraz z wirtualnych sklepów. O  

ich popularności decydują niższe ceny kupowanych produktów, duży wybór i 

możliwość kupowania o każdej porze bez wychodzenia z domu. Eksperci mówią, że 

wkrótce będzie jeszcze więcej klientów robiących zakupy w sieci. 

 

SŁOWNICZEK: 

*komuna – kolokwialnie: ustrój (=system) komunistyczny, 

*(być) przyzwyczajony do kogoś, czegoś (+dopełniacz) – kiedy coś robię zwykle, 

jest to dla mnie normalne, np. Jestem przyzwyczajona do wstawania o szóstej. 

*kolejka – ludzie, którzy czekają w banku, w sklepie, 

*towar – produkt 

*wystarczać / wystarczyć – być dość, 

*”kartki” – specjalny kawałek papieru, na którym było napisane, ile można było 

kupić jedzenia, 

*ogromny – bardzo duży, 

*wynikać – być rezultatem, 

*badanie – 1. analiza, test, 2. badanie u lekarza, badanie krwi, 

*wyprzedaż – w sklepie: czas, kiedy można kupić coś taniej, np. Wyprzedaż 50%!! 

*oszczędny – ktoś taki, kto racjonalnie wydaje pieniądze, 

*zanim – wcześniej niż, przed, 

*porównywać / porównać – zobaczyć, czy coś jest takie samo, podobne, inne, 

*korzystać z czegoś (+dopełniacz) – używać czegoś, np. Na lekcji często korzystamy 

ze słownika.  

*marka – nazwa firmy, produktu, 

*jakość – to, czy produkt jest „dobry” czy „zły”, np. Ten szampon jest bardzo 

dobrej jakości, chociaż jest tani. 

*służyć do czegoś – tutaj: być użytecznym, 

*mieć zaufanie – ufać komuś, 



*zwracać/zwrócić uwagę na coś (+biernik) - nie zwracać / nie zwrócić uwagi na 

coś (+biernik) – jeśli coś jest dla mnie ważne i myślę o tym / nie jest ważne i nie 

myślę o tym, np. Proszę zwrócić uwagę na to zdanie, mamy tutaj wyjątek. 

*pod wpływem kogoś, czegoś (+dopełniacz) – np. Nie chciałem tego kupić, zrobiłem 

to pod wpływem kolegi.  

*przyjemność – coś miłego, np. Bardzo mi przyjemnie! – Bardzo mi miło! 

*z pewnością – na pewno,  

*pora – czas, o każdej porze – w każdym czasie, 

*wkrótce – już niedługo, np. Wkrótce zaczynają się wakacje. 

 

4. Proszę zdecydować, które słowo jest poprawne. 

 

0. W czasach ……………………… w sklepach nie było prawie nic. 

a. komunizm,     b. komuny,     c.  dawno,     d. kryzysie 

 

1. Warzywa i owoce wolę kupować na ………………………….., są zawsze świeże.  

a. galerii,     b. sklepie,    c. targu,   d. wystawie. 

2. Denerwuję się, kiedy muszę stać w ………………………………… 

a. kolejce,      b. przystanku,   c. wystawie,    d. pracy. 

3. Dla klientów jest ważna nie tylko cena, ale i …………………….. produktów. 

a. wyprzedaż,    b. sprzedawczyni,   c.   towar   d. jakość. 

4. Ania ………………………………… wychodzi za mąż. 

a. jeszcze,     b. wkrótce,   c. pora,    d. zanim. 

5. W tym sklepie jest ………………………………. wybór swetrów. 

a. na pewno,     b. ogromny,   c.  marka,   d. dość. 

6. Zrób to, jak chcesz, mam  do ciebie …………………………………………………….. 

a. przyzwyczajony,  b. pewność,   c. zaufanie,   d. wpływ. 

7. Codziennie ………………………………… z Internetu. 

a. używam,     b. surfuję,    c. kupuję,    d. korzystam. 

8. Lubię kupować na …………………………………………, bo wtedy wszystko jest tańsze. 

a. wystawach,    b. wyprzedażach,    c. galeriach,   d. sklepach. 

9. ……………………………….. zdecydujesz, co zrobić, porozmawiaj z mamą. 

a. przed,     b. wcześniej,   c. zanim,    d. wkrótce. 



10. Zrobiłem to pod ……………………………….. impulsu, przepraszam. 

a. wpływem,    b. przyjemności,   c. pewności,    d. wrażeniem. 

 

5. Proszę użyć słów w zdaniach w odpowiedniej formie: 

 

komuna, przyjemnie, oszczędny, wynikać, przyzwyczajony do, z pewnością, o 

każdej porze, towar, wystawa, zwracać uwagę, wystarczy, 

0. W czasach ……………………… w sklepach nie było prawie nic. komuny  

 

1. Jeśli będziesz mieć problemy, możesz do mnie zadzwonić 

………………………………………………………….. dnia i nocy. 

2. – Dzień dobry! Nazywam się Leokadia Zaręba. 

- Bardzo mi ……………………………………….., Roman Jankowski. 

3. Kiedy czekałam na ciebie, oglądałam ………………………………….., ale nie 

widziałam nic ciekawego.  

4. Z badań ………………………………………, że Polacy wolą robić zakupy w sklepach 

samoobsługowych. 

5. Ania ………………………………………… dostanie awans, bo pracuje bardzo dobrze. 

6. W  tym sklepie nie ma dużego wyboru …………………………………………….. 

7. Zosia zawsze była ……………………………….. i nie lubiła wydawać pieniędzy. 

8. Ola i Ania nie są ……………………………………………………… mieszkania w mieście, 

dlatego przeszkadzają im samochody, które jeżdżą po ulicach prawie całą 

noc. 

9. – Sylwia, dlaczego jesteś smutna? 

- Wiesz, podoba mi się Jurek, ale on w ogóle nie ……………………….. na mnie 

………………………………. 

10. – Nina, chcesz jeszcze trochę zupy? 

- Dziękuję, …………………………………….., zjadłam już bardzo dużo. 

 

 

ODPOWIEDZI: 

Zadanie 3. 1. D, 2. B, 3. E, 4. A, 5. F.  

Zadanie 4. 1. c, 2. a, 3. d, 4. b, 5. b, 6. c, 7. d, 8. b, 9. c, 10. a. 



Zadanie 5. 1. o każdej porze, 2. przyjemnie, 3. wystawy, 4. wynika, 5. z 

pewnością, 6. towarów / towaru, 7. oszczędna, 8. przyzwyczajone, 9. nie zwraca 

na mnie uwagi, 10.  

 


