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KRYZYS FINANSOWY

Proszę uzupełnić zdania najlepiej pasującymi słowami i wyrażeniami we właściwej formie 
gramatycznej.

1. Przyczyną kryzysu finansowego była _______________ na rynku ____________________________________.

2. ___________________________ wchodzi na ______________________ i dąży do _________________________

_______________________. 

3. Bank wykonuje operacje o ________________________________ . 

4. Po ______________________________ na giełdzie wprowadzono przepis o _____________________________

__________ inwestycyjnej z __________________________________________________________.

5. Internetowa ______________________________ pęka i ______________________________ zaczynają spadać. 

6. ______________________________ obniża ______________________________, aby podnieść gospodarkę  

z ______________________________.

7. Tani ____________________________ znajduje ______________________________ w postaci nieruchomości, 

których ______________________________ rosną.

8. Niskie stopy procentowe motywują do zaciągania _______________________________________________. 

9. Popularne staje się zarabianie na nieruchomościach za pomocą ___________________________________.

10. Banki udzielają kredytów osobom o niewystarczających ______________________________________. 

11. Prezydent obniża stawki ______________________________________, i umożliwia przyznawanie 

kredytów hipotecznych osobom nie posiadającym stałego ______________________________________ 

oraz bezrobotnym.

12. ____________________ NINJA to kredyty dla osób bez dochodów, bez pracy i bez ____________________. 

13. Znaczna liczba _____________________________________ nie spłaca ________________________ kredytów. 

14. Domy ______________________________________ zostają zlicytowane. 

15. _____________________________________ gospodarstw domowych wzrasta z 40% PKB do 100%                     

_________________________________________________________________. 

wysokie ryzyko • hossa • bankowość depozytowo kredytowa • bank inwestycyjny • giełda • 
kredyty hipoteczne • maksymalizacja zysków • zakaz łączenia bankowości • krach

lokata • stopy procentowe • bank centralny • bańka giełdowa • ceny akcji • recesja •  
pieniądz • mechanizm dźwigni • cena • kredyty hipoteczne

rata • kredytobiorca • produkt krajowy brutto • kredyt • dłużnik • zadłużenie • 
podatek dochodowy • majątek • źródło dochodu • dochód 
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16. Z obawy przed wzrostem _____________________________ bank centralny podnosi stopy procentowe. 
17. Wysokie ________________________________ powodują zwiększenie ________________________________.
18. Ceny ___________________________________ zaczynają spadać. 
19. Bank centralny gwałtownie obniża stopy procentowe w celu obniżenia ____________________________ 

i wpompowania w rynek ___________________________________.
20. Spadek cen nieruchomości powoduje poważne ___________________________________ dla banków. 
21. Banki zbyt wielkie by upaść zostają dokapitalizowane, by zapobiec ________________________________

i wywołaniu ___________________________________. 

22. W obliczu narastającego kryzysu finansowego zostaje wprowadzony _____________________________. 
23. Dotacja dla ___________________________________, może mieć negatywne konsekwencje dla                               

___________________________________  w długiej perspektywie. 
24. 166 _____________________________ protestuje przeciwko _____________________ dla branży finansowej.
25. Brak zgody na dokapitalizowanie banków powoduje największy jednodniowy ______________________

________________________________________ . 
26. Plan ratunkowy zostaje rozpatrzony ponownie i wprowadzony po kolejnych _______________________ 

i drobnych zmianach. 

27. ___________________________________ przenosi się do Europy. 
28. Państwa Beneluksu przejmują ___________________________________ nad największym bankiem. 
29. ________________________________________________ zostają zagrożone _____________________________.
30. Skutkiem kryzysu w Polsce jest __________________________________________ oraz problemy finansowe 

niektórych przedsiębiorstw z __________________________________________. 

31. Podczas _____________________________________________________ odnotowano spadek PKB o 0,2%. 
32. ____________________________________________________________ strefy euro był minimalny. 
33. Euroland wszedł w najgorszą od początków swojego istnienia ___________________________________.
34. Niektóre państwa strefy euro otrzymały ___________________________________.
35. W związku z kryzysem pojawił się termin PIIGS określający grupę państw mających 

___________________________.
36. ___________________________________ 17 krajów strefy wyniósł 87,2% PKB.

tani pieniądz • obciążenie kredytowe • zadłużenie • inflacja • stopy procentowe • 
nieruchomości • upadłość • efekt domina • straty finansowe

negocjacje • spadek indeksów akcji • branża finansowa • dotacja • ekonomista • 
program ratunkowy • rynek 

obniżenie wartości złotego • kryzys finansowy • instytucja bankowo-ubezpieczeniowa •  
kontrola • opcje walutowe • upadłość

pomoc finansowa • kłopoty finansowe • kryzys w strefie euro • dług publiczny • 
wzrost gospodarczy • recesja
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1. Przyczyną kryzysu finansowego była hossa na rynku kredytów hipotecznych.  
2. Bank inwestycyjny wchodzi na giełdę i dąży do maksymalizacji zysków. 
3. Bank wykonuje operacje o wysokim ryzyku. 
4. Po krachu na giełdzie wprowadzono przepis o zakazie łączenia bankowości inwestycyjnej z bankowością 

depozytowo-kredytowej.
5. Internetowa bańka giełdowa pęka i ceny akcji zaczynają spadać. 
6. Bank centralny obniża stopy procentowe, aby podnieść gospodarkę z recesji.
7. Tani pieniądz znajduje lokatę w postaci nieruchomości, których ceny rosną.
8. Niskie stopy procentowe motywują do zaciągania kredytów hipotecznych. 
9. Popularne staje się zarabianie na nieruchomościach za pomocą mechanizmu dźwigni. 
10. Banki udzielają kredytów osobom o niewystarczających dochodach. 
11. Prezydent obniża stawki podatku dochodowego, i umożliwia przyznawanie kredytów hipotecznych 

osobom nie posiadającym stałego źródła dochodu oraz bezrobotnym.
12. Kredyty NINJA to kredyty dla osób bez dochodów, bez pracy i bez majątku. 
13. Znaczna liczba kredytobiorców nie spłaca rat kredytów. 
14. Domy dłużników zostają zlicytowane. 
15. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrasta z 40% PKB do 100% produktu krajowego brutto. 
16. Z obawy przed wzrostem inflacji bank centralny podnosi stopy procentowe. 
17. Wysokie stopy procentowe powodują zwiększenie zadłużenia. 
18. Ceny nieruchomości zaczynają spadać. 
19. Bank centralny gwałtownie obniża stopy procentowe w celu obniżenia obciążeń kredytowych  

i wpompowania w rynek taniego pieniądza.
20. Spadek cen nieruchomości powoduje poważne straty finansowe dla banków. 
21. Banki zbyt wielkie by upaść zostają dokapitalizowane, by zapobiec upadłości i wywołaniu efektu 

domina. 
22. W obliczu narastającego kryzysu finansowego zostaje wprowadzony program ratunkowy. 
23. Dotacja dla branży finansowej, może mieć negatywne konsekwencje dla rynku w długiej perspektywie. 
24. 166 ekonomistów protestuje przeciwko dotacji dla branży finansowej.
25. Brak zgody na dokapitalizowanie banków powoduje największy jednodniowy spadek indeksów akcji. 
26. Plan ratunkowy zostaje rozpatrzony ponownie i wprowadzony po kolejnych negocjacjach i drobnych 

zmianach. 
27. Kryzys finansowy przenosi się do Europy. 
28. Państwa Beneluksu przejmują kontrolę nad największym bankiem.
29.  Instytucje bankowo-ubezpieczeniowe zostają zagrożone upadłością.
30. Skutkiem kryzysu jest obniżenie wartości złotego oraz problemy finansowe niektórych przedsiębiorstw 

z opcjami walutowymi. 
31. Podczas kryzysu w strefie euro odnotowano spadek PKB o 0,2%. 
32. Wzrost gospodarczy strefy euro był minimalny. 
33. Euroland wszedł w najgorszą od początków swojego istnienia recesję.
34. Niektóre państwa strefy euro otrzymały pomoc finansową.
35. W związku z kryzysem pojawił się termin PIIGS określający grupę państw mających kłopoty finansowe.
36. Dług publiczny 17 krajów strefy wyniósł 87,2% PKB.
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