
 

 

KEY 

Ex.1.  

 loss of jobs/unemployment 

 loss of houses/apartments 

 difficulty in finding a new job 

 lower spending 

 depression 

Ex.2. 

 prices of real estate, stocks and shares are really low, so it’s a great time to invest 

Ex.3. 

 invest, inherit, earn, win, save, lend, borrow, lose, spend 

Ex.4 a) 

a) you designate money for something special (put aside/save up) 

b) you give someone money you owe, usually reluctantly (pay up) 

c) give back all the amount of money that you owed to a bank (pay off a loan) 

d) you charge someone an unfair price or take advantage of someone in a financial transaction (rip 

off) 

e) barely making enough of money to pay your expenses (get by) 

f) go bankrupt (go under) 

g) you save someone by helping them financially (bail out) 

h) you pay the money you owe (pay back) 

i) you get money from a bank (take out a loan) 

j) reduce something, usually expenses (cut back on something) 

k) buy large quantities for the future (stock up) 

 

 



 

4b) 

1. saving up 

2. go under 

3. get by 

4. cut back on 

5. pay up 

6. rip off 

7. bailed out 

8. stock up 

Ex.7. 

a) dywidendy, zyski z inwestycji (dividends) 

b) spadać na łeb, na szyję (to tank) 

c) przepływ gotówki (cash flow) 

d) szarpnąć się na coś (to splurge on sth) 

e) konto oszczędnościowe(savings account) 

f) krach (crash) 

g) ograniczyć coś (wydawanie pieniędzy; jedzenie czegoś, etc.) (to cut down on sth) 

h) impulsywny zakup (snap purchase) 

i) duży, pokaźny (hefty) 

j) za ułamek czegoś (for a fraction of sth) 

k) zyskiwać na wartości (to appreciate in value) 

l) opłacić się (to pay off) 

m) niezła/pokaźna sumka (chunk of change) 

n) góry pieniędzy (heaps of money) 

o) niestabilny (volatile) 

p) giełda papierów wartościowych (Stock Exchange) 

r) stały przychód (stream of income) 



 

s) działać ostrożnie (to hedge one’s bets) 

t) koszty stałe (fixed costs) 

u) gwałtownie rosnąć (to skyrocket) 

Ex.8. Translate the sentences below. Use the vocabulary from Ex.7. 

1. Ceny akcji rosną od zeszłego miesiąca. ( The prices of stocks have been skyrocketing since 

last month). 

2. Zrobiłam wiele impulsywnych zakupów ostatnio. Dlatego właśnie nie mam oszczędności. (I’ve 

made a lot of snap purchases lately. That’s why I don’t have any savings) 

3. Moja koleżanka musi ograniczyć jedzenie węglowodanów, ponieważ musi trochę schudnąć. 

(My friend needs to cut down on heating carbs, because she should lose some weight) 

4. Ceny obligacji są od jakiegoś czasu niestabilne. (The prices of shares have been volatile 

lately) 

5. Mój syn otworzył swoje pierwsze konto oszczędnościowe w zeszłym tygodniu. (My son 

opened his first savings account last week) 

6. Jest wiele kosztów stałych związanych z prowadzeniem mojej firmy. Dlatego tak trudno jest 

zarobić w tej dziedzinie. (There are a lot of fixed costs connected with running my business. 

That’s why it’s so difficult to make a profit in this field.) 

7. Kiedy kupujesz coś w sklepie z używaną odzieżą, masz szansę kupić coś pięknego za ułamek 

oryginalnej ceny. (When you buy something in a second-hand shop, you have a chance to 

buy something beautiful for a friction of an original price) 

8. Mam nadzieję, że moja inwestycja zyska na wartości wkrótce. (I hope that my investment 

will appreciate in value soon) 

9. Nasza firma ma problem z płynnością gotówki. Nie wiem, jak długo jeszcze będziemy działać. 

(Our company has a difficulty with cash flow. I don’t know how long we’ll be able to stay in 

business) 

10. A: Czy widziałaś/eś nowy samochód Alicji? 

B: Tak, ona oszczędzała latami i w końcu zdecydowała się zaszaleć. 

(A: Have you seen Alicia’s new car? 

 B: Yeah, she’d been saving for years and finalny she decided to splurge on something.) 

 

 


