
Temat 14: Writing: a film review. Wypowiedź pisemna: recenzja filmowa. 

 

Na dzisiejszej lekcji dowiecie się w jaki sposób napisać RECENZJĘ FILMOWĄ. 

 

1. Posłuchaj (nagranie 2.26) i przeczytaj recenzję filmu Gravity znajdującą się na stronie 82  

w podręczniku. Przetłumacz słowa i zwroty, których nie rozumiesz. Zapisz je w zeszycie. 

 

2. Recenzja została podzielona na cztery paragrafy: 

A – basic information about the film (the title, the type of film, the actors, the director). 

       podstawowe informacje o filmie (tytuł, rodzaj filmu, aktorzy, reżyser).  

B – description of the plot (where the film is set, the main characters, the general story). 

      opis fabuły (gdzie rozgrywa się akcja filmu, główni bohaterowie, ogólna historia). 

C – personal opinion about the film (actors, special effects, soundtrack, plot, script). 

      opinia osobista o filmie (aktorzy, efekty specjalne, ścieżka dźwiękowa, fabuła,   

      scenariusz). 

D – conclusion and recommendation (a final opinion and recommendation). 

       wnioski i rekomendacje (opinia końcowa i rekomendacje). 

 

3. Zwroty służące do wyrażania opinii w języku angielskim: 

For me – jak dla mnie 

I think – uważam, że 

In my opinion – moim zdaniem 

 

4. ZADANIE DOMOWE. Napisz recenzję ostatnio oglądanego przez Ciebie filmu i wyślij  

ją na mojego e-maila do 30.04. Recenzję podziel na cztery paragrafy według wzoru  

w punkcie 2. Wyraź w niej swoją opinię na temat filmu. Bardzo proszę, żeby praca była 

SAMODZIELNIE napisana. Recenzja powinna zawierać 50-120 słów. 

                                                                                                           Powodzenia!  

 

 

 

 

 

 



MATERIAŁ DODATKOWY, uzupełniający lekcję 

 

Przydatne zwroty w pisaniu RECENZJI FILMOWEJ: 

 

One of my favourite film is… - jeden z moich ulubionych filmów to… 

… is a drama/horror/thriller/fantasy film/documentary directed by… –  

… to dramat/horror/thriller/fantasy/film dokumentalny wyreżyserowany przez… 

The director is… - reżyserem jest… 

The action takes place in… – Akcja dzieje się w… 

The plot focuses on… – Fabuła skupia się wokół… 

It tells the story of… – Opowiada historię… 

The main characters are… – Głównymi bohaterami są… 

The main actors are… - Głównymi aktorami są… 

The film is based on… – Film jest oparty na… 

The cast includes… – W filmie występują… 

The action begins when… – Akcja zaczyna się kiedy… 

… has a tragic/happy end. – Ma tragiczny/szczęśliwy koniec. 

…is a film adaptation of… – … jest adaptacją filmową… 

The film is very funny/involving/frightening/moving/surprising/shocking/thought-

provoking – Film jest bardzo zabawny/wciągający/przerażający/poruszający/zaskakujący/ 

szokujący/skłaniający do myślenia 

The first part of the film depicts… – Pierwsza część filmu ukazuje… 

…was probably the most anticipated movie of 2015. – … był prawdopodobnie najbardziej 

oczekiwanym filmem roku 2015. 

My first impression was… – Moim pierwszym wrażeniem było… 

In my opinion, the film is… - moim zdaniem film jest… 

It’s a real masterpiece. – To jest prawdziwe arcydzieło. 

This film conveys a beautiful message. – Ten film niesie piękne przesłanie. 

I can recommend this film to everyone who likes… – Mogę polecić ten film każdemu kto 

lubi… 

It’s definitely worth watching. – Jest z pewnością warte przeczytania. 

I wouldn’t really recommend it because… – Nie poleciłbym tego, ponieważ… 

It didn’t live up to my expectations. – Nie spełniła moich oczekiwań. 

 



Temat 15: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7-ego. 

 

1. Wydrukuj i uzupełnij poniższą kartę pracy – powtórzysz słownictwo związane z filmem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Powtórz zagadnienia gramatyczne z rozdziału 7-ego. W tym celu przeczytaj ich 

opracowanie, które znajduje się na stronie 84 w podręczniku. 

Jeżeli masz ochotę poćwiczyć gramatykę, spróbuj wykonać zadanie 3, 4 i 5 na stronie 85  

w podręczniku. 

 

Temat 16: Culture reading: Famous films and film-makers. Lekcja kulturowa na temat 

znanych twórców filmowych. 

 

1. Posłuchaj (nagranie 2.27) i przeczytaj tekst Famous films and film-makers, znajdujący się 

na stronie 83 w podręczniku. 

 

2. Przeczytaj tekst ponownie i spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania. Zapisz odpowiedzi 

w zeszycie. 

a) Who was Hitchcock and when did he start his career? (Kim był Hitchcock i kiedy 

rozpoczął swoją karierę?) 

b) Did he win any Oscars? (Czy wygrał jakieś Oskary?) 

c) What awards did he win? (Jakie nagrody zdobył?) 

d) Did he appear in any of his films? (Czy pojawił się w którymś ze swoich filmów?) 

 

 

ALFRED HITCHCOCK 


