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Ilu z was ma smartfon w kieszeni? Jestem pewien, że prawie każdy. W dzisiejszych czasach
nie możemy żyć bez tych minikomputerów w kieszeniach. Korzystamy z nich codziennie, serfujemy w
Internecie, przeglądamy facebooka, zdjęcia, oglądamy filmy, słuchamy muzyki - robimy w nim po
prostu wszystko. I oczywiście chcemy mieć do tego wszystkiego najlepszy telefon. Zazwyczaj
decydując się na zakup smartfona, koniec końców wybór zawsze padał na dwie marki – Samsunga
i Apple. Gdzieś tam w tle widać było jeszcze modele marki LG. Żadna inna marka nie spełniała
wymagań użytkowników. Do czasu. Słyszeliście kiedyś o marce Xiaomi? Ta chińska marka, założona
w 2010 roku, już od kilku lat depcze po piętach gigantom. Od 2013 roku zajmuje nieustannie trzecie
miejsce w sondażach sprzedaży. Telefony Xiaomi wyróżniają się niezwykle dobrym stosunkiem jakości
do ceny, a o serii Xiaomi Mi co roku mówi się, że są zabójcami flagowców. Bo gdy masz do wyboru
telefony o prawie takich samych parametrach, działające tak samo, to wybór sprowadza się do ceny.
Każdy inny flagowiec rzadko kiedy ma cenę poniżej 2500 tysiąca złotych, podczas gdy smartfon
Xiaomi da się już kupić za 1500 zł. I to wcale nie jest żaden chiński bubel „Made in China”. To są
telefony które przyciągają coraz więcej uwagi, są coraz bardziej atrakcyjne dla klientów z Zachodu, bo
w samych Chinach marka Xiaomi króluje już od dawna. Również w Polsce coraz częściej widuje się
zadowolonych posiadaczy tej marki, którzy szczerze i z wielką chęcią polecają ją znajomym. A jak
wiadomo, jak coś jest polecane wszędzie, to tylko kwestia czasu kiedy stanie się to rzeczą
powszechną.
Siłą Xiaomi nie są tylko telefony. Ciężko znaleźć jakąś gałąź przemysłu w której ta firma nie
ma jakiegoś produktu. Sport? Proszę bardzo, można już kupić elektryczną hulajnogę Xiaomi, a na
rynek niedługo ma wejść inteligentny rower. Komputery? Laptopy Xiaomi już od dawna biją na głowę
inne marki, jakością jak i ceną. Akcesoria domowe? W ofercie Xiaomi znajdziemy odświeżacze
powietrza, lodówki, telewizory, czy też smart-kibelek na japońską modłę. A do tego sprzęt stereo,
nadajniki, okulary, ubrania. Od dwóch lat Xiaomi nieustannie pędzi na pełnym gazie stając się coraz
większą potęgą. Zapamiętajcie więc tą nazwę – Xiaomi, bo to nie tylko telefony. To przyszłość, to
prawdziwa jakość „Made in China”.
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ZADANIA DO TEKSTU „XIAOMI – TANIE TELEFONY CZY PRZYSZŁOŚĆ”
1. Wybierz zwrot, który jest zgodny z podanym zdaniem.
Dziś na Stadionie Narodowym najważniejszą rolę odegrał Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski:
 królował na boisku.
 w czasie meczu był w tle.
Dzisiejszy mecz wygrały Austriaczki, choć nie było łatwo. Francuzki grały świetnie i zajęły drugie
miejsce w turnieju.
Francuzki:
 deptały po piętach Austriaczkom.
 biły Austriaczki na głowę.
Wielu Polaków chciałoby mieć konstytucję wzorowaną na francuskiej.
Polacy chcą by konstytucja:
 trwała do czasu.
 była na modłę francuską.
2. Wybierz właściwą odpowiedź:
Zwycięstwa Adama Małysza trwały do czasu, to znaczy, że:
 trwały bardzo długo.
 skończyły się.
 były mało znane.
Wybór trenera zawsze pada na tego samego bramkarza, oznacza, że:
 trener wciąż wybiera tę samą osobę.
 bramkarz często się przewraca.
 trener się przewrócił.
W Polsce króluje piłka nożna, oznacza, że:
 piłkarze w Polsce pokonali przeciwników.
 fascynacja piłką nożną kiedyś się w Polsce skończy.
 piłka nożna jest najważniejszym sportem w Polsce.
3. Znajdź w tekście informacje i dopasuj odpowiedzi do pytań.
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Kto depcze po piętach firmie Apple i Samsung?
Jaką firmę widać w tle?
Na jakie marki zwykle pada wybór klientów?
Jaki produkt Xiaomi bije na głowę inne marki?
Gdzie Xiaomi króluje od dawna?
Jaki produkt na japońską modłę wykonała firma Xiaomi?
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kibelek
LG
Chiny
laptop
Xiaomi
Apple i Samsung
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4. Wstaw brakujące słowa do tekstu.
królować

bili na głowę

w tle

wybór pada

deptali im po piętach

do czasu

Każdy sportowiec marzy o sławie – nikt nie chce być ……………………………..……. Cudownie jest
……………………………..…… na boisku, zamiast siedzieć na ławce rezerwowych. Sportowcy znają emocje
towarzyszące serii zwycięstw, gdy ……………………………..…… wszystkich rywali. Znają także
zdenerwowanie, gdy zwycięstwo nie było takie pewne, a konkurenci ……………………………..…….
Niestety kariera każdego sportowca trwa ……………………………..…… – kończy się z powodu kontuzji bądź
osiągnięcia pewnego wieku. Wtedy trener decyduje się przyjąć kogoś innego do zespołu i najczęściej
……………………………..…… na młodszego sportowca. A sportowcom-emerytom pozostaje tylko
występowanie w reklamach…


5. Opisz w czym bijesz na głowę innych.
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