
EKONOMIA – SŁUCHANIE (A2) 

 

Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby 

nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia 

zaprosiłam eksperta w dziedzinie ekonomii, prof. Witolda Jabłońskiego. Witam 

pana serdecznie! 

- Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. 

- Panie profesorze, co mógłby pan doradzić osobom, które chciałyby mieć więcej 

pieniędzy? 

- Ciekawe pytanie, chyba każdy chciałby mieć ich więcej. Myślę, że jedną z 

możliwości jest po prostu oszczędzanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy 

sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie zmienia się dość szybko. 

- A co z inwestycjami? 

- To doskonały pomysł. A możliwości inwestycji jest wiele. Możemy np. grać na 

giełdzie, kupować i sprzedawać akcje czy fundusze inwestycyjne. Oczywiście 

zawsze jest ryzyko, że możemy stracić zainwestowane pieniądze. Dlatego jeżeli 

ktoś chce mieć pewny zysk polecam zakup obligacji. 

- Co pan myśli o inwestowaniu w nieruchomości? 

- Tutaj zysk również zależy od aktualnej sytuacji na rynku. Czasem  kupno i 

sprzedaż nieruchomości może być bardzo dobrą inwestycją. Kiedy jest wielu 

chętnych, którzy chcą kupować domy czy mieszkania, ceny idą w górę. Wtedy 

można dużo zarobić. Ale kiedy ludzie mają mniej pieniędzy, bo np. jest kryzys, 

wtedy trudniej coś sprzedać i zarobić. Często można też stracić, kiedy inwestorzy 

muszą sprzedawać nieruchomości po niższych cenach, bo mają mniej klientów. 

- W ostatnim czasie banki bardzo zachęcają do brania kredytów. Kredyt można 

dostać już na wszystko, nie tylko na dom czy samochód, ale na święta, na wakacje, 

czy na  najnowszy sprzęt sportowy… 

- To prawda. Trzeba w tej sytuacji postępować rozsądnie, pomyśleć, czy naprawdę 

potrzebuję tych rzeczy, i czy może mógłbym pożyczyć pieniądze od znajomych, 

albo rodziny. Czasem bardzo łatwo dostać kredyt, wystarczy dowód osobisty. O 

wiele trudniej może być z oddawaniem pieniędzy. Kiedy mamy już kilka kredytów, 

rata miesięczna może być tak duża, że będziemy musieli wziąć kolejny kredyt, 

żeby ja spłacić. Doradzam więc zdrowy rozsądek i racjonalne myślenie. 



- To doskonała puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję panu za spotkanie. Moim i 

państwa gościem był prof. Witold Jabłoński, znany i ceniony ekonomista. 

 

ZADANIA DO TEKSTU 

1. Przed wysłuchaniem nagrania studenci dostają na karteczkach słowa związane 

tematycznie z ekonomią. Są proszeni o wyjaśnienie tych, które znają. 

gospodarka Brać/wziąć kredyt, pożyczkę 

rynek giełda (Giełda Papierów 

Wartościowych) 

grać  na giełdzie 

sytuacja gospodarcza w kraju/na 

świecie 

kupować/kupić – sprzedawać/sprzedać 

akcje/obligacje 

zysk 

zyskiwać/zyskać 

fundusz inwestycyjny 

 

strata 

tracić/stracić 

nieruchomości 

 

kryzys finansowy inwestować pieniądze 

inwestować w coś (+biernik) np. w 

nieruchomości, fundusze 

handel 

handlować 

oszczędzać/oszczędzić pieniądze 

inwestycja (np. zagraniczna)  

 

2. Proszę napisać definicję (będzie to wyraz z poprzedniego zadania): 

 

0. kiedy kupujemy i sprzedajemy - ……………………………………………… handel 

1. ekonomia - ……………………………………………………………………………………………………… 

2. mieć coraz więcej pieniędzy - ……………………………………………………………………….. 

3. mieć coraz mniej pieniędzy - …………………………………………………………………………. 

4. budynki, mieszkania - …………………………………………………………………………………….. 

5. miejsce, gdzie można kupować i sprzedawać, np. akcje 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



3. Proszę znaleźć słowa: 

KLOHANDELEKOLOINWESTYCJAMAWIGOSPODARKADUWANZYSKPPPSTRATABA

DFINIERUCHOMOŚCIBLIDPOŻYCZKAMANKOSZCZĘDZAĆKORLGIEŁDADASSOBLIGACJECE

SWORYNEKNASDFUNDUSZAZC 

 

4. Proszę wysłuchać nagrania i zaznaczyć słowa, które występują w nagraniu: 

 

wiadomości   radio   porozmawiamy  audio    nie stracić   owszem  oczywiście 

ekonomii  ekonomista  dobrać   doradzić   kredyt   oszczędzanie sensacja   sytuacja 

gospodarcza  gospodarka  powiem  ponieważ   pomysł   nigdzie  na razie  na czasie    

na giełdzie dość  szybko    ryzyko    starać   taki   strach  stracić  staliśmy  znaczny 

samym znany   zysk  nie znosić  muszę   nieruchomości   kiedy   leży  wtedy  zależy   

na  zawsze  chcecie   chętnie   chętnych  cenny  chcemy   ceny    zrobić   przerobić  

zarobić  narobić  troje  trudny  trudniej trudniejsze  inwestycjami  inwestorzy   

inwestor  inwestycję   więc  mnie  mniej   więcej   zachęta    zachęcają    chcą  

rozmawiają   rosną   rozsądnie  dokładnie  identyfikator  osoba   dowód osobisty   

osobny   razem   rata miesięczna    wspólnie  czas wspaniale  spotkanie   z panią   

ceny    znany   ceniony   zielony 

 

5. Proszę wysłuchać po raz drugi i zdecydować, czy to prawda, czy nieprawda: 

 

0. Dziennikarka rozmawia z profesorem ekonomii. (P) 

1. Gość proponuje oszczędzanie (…..). 

2. Profesor odradza grę na giełdzie, bo jest zbyt ryzykowna. (…..). 

3. Kupowanie i sprzedawanie nieruchomości to teraz pewny zysk. (…..). 

4. Banki łatwo dają kredyty (…..). 

5. Ekspert doradza, żeby brać kilka kredytów w tym samym czasie (…..). 

 

6. Proszę wysłuchać jeszcze raz i dokończyć zdania: 

 

1. Dziennikarka mówi, że będzie rozmawiać z gościem o tym, jak 

oszczędzać, inwestować i ……………………………………………………………………… 

2. Według profesora oszczędzanie to dobry pomysł,  ponieważ 



…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jest wiele możliwości inwestycji, można 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Kiedy jest wielu chętnych, którzy chcą kupować nieruchomości  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Łatwo jest dostać kredyt, ale trzeba 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.Proszę porozmawiać z kolegami w grupie: 

1. Co wiecie o aktualnej sytuacji gospodarczej na świecie? Jakie są 

problemy, itp. 

2. Jak wygląda ta sytuacja w waszym kraju? Co myślą na ten temat ludzie, 

którzy tam mieszkają? 

3. Jaką funkcję pełni Unia Europejska? Jak pomaga w problemach 

gospodarczych? 

4. Czy wspólna waluta w Europie (euro) to dobry pomysł? Dlaczego? 

5. W jaki sposób możemy oszczędzać pieniądze? 

6. Gdzie najlepiej inwestować? 

7. Dlaczego ludzie tak często biorą kredyty? itp. 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 2.  

1.gospodarka,2.zysk,3.strata,4. nieruchomości, 5. Giełda Papierów Wartościowych. 

Zadanie 3. 

KLOHANDELEKOLOINWESTYCJAMAWIGOSPODARKADUWANZYSKPPPSTRATABADFINI

ERUCHOMOŚCIBLIDPOŻYCZKAMANKOSZCZĘDZAĆKORLGIEŁDADASSOBLIGACJECESW

ORYNEKNASDFUNDUSZAZC 

Zadanie 4. 

wiadomości   radio   porozmawiamy  audio    nie stracić   owszem  oczywiście 

ekonomii  ekonomista  dobrać   doradzić   kredyt   oszczędzanie sensacja   

sytuacja gospodarcza  gospodarka  powiem  ponieważ   pomysł   nigdzie  na razie  

na czasie  na giełdzie dość  szybko  ryzyko  starać taki strach stracić  staliśmy  

znaczny samym znany  zysk  nie znosić  muszę nieruchomości   kiedy   leży  wtedy  



zależy   na  zawsze  chcecie   chętnie   chętnych  cenny  chcemy   ceny    zrobić   

przerobić  zarobić  narobić  troje  trudny  trudniej trudniejsze  inwestycjami  

inwestorzy   inwestor  inwestycję   więc  mnie  mniej   więcej   zachęta    

zachęcają    chcą  rozmawiają   rosną   rozsądnie  dokładnie  identyfikator  osoba   

dowód osobisty   osobny   razem   rata miesięczna  wspólnie  czas wspaniale  

spotkanie   z panią   ceny    znany   ceniony   zielony 

Zadanie 5. 

1. P, 2. F, 3. F, 4. P. 5. F. 

Zadanie 6. 

1…….radzić sobie w trudnych czasach. 2. … sytuacja gospodarcza w kraju i na 

świecie zmienia się dość szybko. 3 … grać na giełdzie, kupować i sprzedawać akcje, 

obligacje, fundusze. 4. … ceny idą w górę. 5. …zastanowić się, czy muszę kupić te 

rzeczy i czy może lepiej pożyczyć pieniądze od kogoś znajomego, niż z banku. 

 

 


