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ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGOB2

POLITYKA, WYBORY

HUMOR W KAMPANIACH WYBORCZYCH

Proszę przeczytać poniższy tekst i dopasować usunięte z niego fragmenty.

W kampaniach wyborczach w Stanach Zjednoczonych humor odgrywa bardzo ważną rolę. [.........]

Prezydenci Stanów Zjednoczonych zawsze uciekali się do humoru w walce o fotel prezydencki. [.........]

Podobno najskuteczniejsi politycy, to ci, którzy potrafią żartować (również z siebie), dlatego większość 

przemówień amerykańskich polityków zaczyna się od anegdoty. 

Ludzie często łączą humor z mądrością i łatwiej im jest zaufać politykom potrafiącym żartować. Dobry 

dowcip natychmiast trafia do mediów i przyczynia się do wzrostu popularności polityka.

W amerykańskim systemie politycznym prezydent jest nie tylko głową państwa, ale również szefem 

władzy wykonawczej (premierem), naczelnym dowódcą sił zbrojnych i szefem partii rządzącej. [.........] 

Poniżej znajduje się kilka przykładów dowcipnych wypowiedzi prezydentów USA.

1. W debacie Lincoln-Douglas, kiedy Douglas oskarżył Lincolna o bycie dwulicowym*, Lincoln 

oświadczył: “[.........]” Ten sam prezydent w debacie z tym samym przeciwnikiem został oskarżony 

o sprzedawanie whisky w swoim sklepie.  Lincoln odpowiedział, że to prawda i dodał, że “pan 

Douglas był jednym z moich najlepszych klientów. [.........] Teraz różnica między nami jest taka, że 

ja już opuściłem stanowisko sprzedawcy, a pan Douglas wciąż zajmuje stanowisko konsumenta”.

2. Czterdziesty drugi  prezydent Stanów Zjednoczonych - Bill Clinton oświadczył: “Bycie prezydentem 

jest trochę jak prowadzenie cmentarza. [.........]” 

3. Ronald Regan był z zawodu aktorem. Często dziwiono się, że aktor może być prezydentem. 

Regan odpowiadał: “Zastanawiam się, jak można być prezydentem, nie będąc aktorem”. Ten sam 

prezydent tym razem w odpowiedzi na wątpliwości o rosnący amerykański deficyt budżetowy 

stwierdził: “Nie martwię się o deficyt. [.........]”

1. Masz pod sobą mnóstwo ludzi, ale nikt cię nie słucha. 

2. Dlatego humor polityczny w USA jest najintensywniejszy podczas kampanii wyborczej i 

niezbędny podczas debaty przedwyborczej. 

3. Jest wystarczająco duży, aby sam się sobą zaopiekował.

4. Gdybym miał dwie twarze, to czy nosiłbym tę, którą mam teraz?

5. Poczucie humoru u niektórych przyczyniło się do poprawienia ich wizerunku. 

6. Wiele razy staliśmy po przeciwnych stronach lady. 

7. Jest narzędziem strategicznym i rozładowuje napięcia.

*dwulicowy - (lico=twarz); fałszywy, mówiący co innego zależnie od okoliczności i rozmówcy
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