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1. Obejrzyj fragment filmu “Żółty szalik” i spróbuj powiedzieć, o czym jest ten  

film: https://www.youtube.com/watch?v=BspNoMHH3-c 

 

2. Wyjaśnij znaczenie podanych słów 

 

a)      Uzależnienie / nałóg  .............................................................................. 

b)      Trzeźwość ............................................................................................... 

c)      Pijak ........................................................................................................ 

d)      Stawiać wódkę ........................................................................................ 

e)      Upijać się ................................................................................................. 

 

3. Porozmawiaj  
 

1)      Czym jest alkoholizm? Czy jest dużym problemem w Twoim społeczeństwie? 

2)      Dlaczego alkoholik nie może przestać pić? 

3)      Czy znasz jakieś filmy o alkoholizmie? Opowiedz o nich? 

4)      Czy znasz jakichś alkoholików? 

 

      4.    Jakie znasz czasowniki prefiksalne pochodzące od słowa „pić”? Wypisz je i wyjaśnij 

ich znaczenie: 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  
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5.  Dopasuj słowa do synonimów 

 

1.      Dorobek                          a) bohater 

2.      Powierzyć                       b) widownia 

3.      Publiczność                  c) kariera 

4.      Debiutować                 d) dać 

5.      Postać                          e) zagrać pierwszą rolę w życiu 

 

Na początku jesteś buntownikiem, później mówisz: nie jestem alkoholikiem, tylko pijakiem, 

tak żyję, bo tak lubię. Alkohol wplata się w każdy element twojego życia, w miłość, seks, 

jedzenie, odpoczynek, podróże. Ludzie 1............................... rodziny, dzieci, bo mechanizm 

uzależnienia jest tak potężny - wyznaje w rozmowie z Magazynem TVN24 Borys Szyc. 

Debiutował jako dziewięciolatek rolą krasnoludka w słynnym "Kingsajzie" Juliusza 

Machulskiego. Później grał w tenisa i jeździł konno. W liceum 2............................... karierę 

lekarską bądź prawniczą. Pochodzący z Łodzi Borys Szyc w 2001 roku ukończył warszawską 

Akademię Teatralną a dwa lata później zagrał jedną z najważniejszych ról w swoim dorobku 

- postać Alberta w "Symetrii" Konrada Niewolskiego. Dziesięć lat temu 3.............................. 

jedną z najciekawszych postaci polskiego kina ostatniej dekady. Reżyser Xawery Żuławski 

powierzył mu rolę Silnego w "Wojnie polsko-ruskiej" na podstawie kultowej książki Doroty 

Masłowskiej. Polska publiczność 4...................................... go za role w komediach 

popularnych na początku XXI wieku. Jego kariera nie była jednak usłana różami. Od lat 

tajemnicą poliszynela było to, że ma problem z alkoholem. Trzy lata temu wytrzeźwiał, od 

niedawna mówi o swojej chorobie otwarcie. Walka z nałogiem otworzyła nowy rozdział w 

jego życiu. Coraz częściej pojawia się u najlepszych polskich reżyserów, w produkcjach, w 

których każdy chciałby zagrać. Ostatnio w "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego. 

5................................ też platformę streamingującą spektakle teatralne, baletowe i 

koncerty muzyczne na żywo w sieci i kilkudziesięciu kinach. TheMuBa (czyli skrótowiec od 

"Theatre, Music, Ballet") - jak sam mówi - jest pierwszym namacalnym efektem jego 
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trzeźwości. Z Borysem Szycem rozmawiał Tomasz-Marcin Wrona, tvn24.pl 

(http://www.tvn24.pl) 

 

6. Wstaw do tekstu czasowniki, które pasują 

 

1.      a) wylewają              b) nalewają              c) olewają 

2.      a) rozważał              b) uważał                  c) ważył 

3.      a) wytworzył            b) stworzył                c) otworzył 

4.      a) pokochała            b) zakochała             c) ukochała 

5.      a) wyłożył                 b) założył                  c) odłożył 

 

     7. Ułóż historię z filmu w poprawnej kolejności 

 

1 2 3 4 5 

     

 

O czym jest film żółty szalik? 

 

a)Przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia. Mężczyzna, zamożny prezes firmy, zadbany, w 

drogim garniturze, nie może usiedzieć spokojnie na spotkaniu z pracownikami. W pewnym 

momencie żegna się, wychodzi do swojego gabinetu i nerwowo przeszukuje szafki i 

szuflady. Bez rezultatu. Do czasu, aż zapalając lampę, widzi cień umieszczonej w kloszu 

lampy butelki.  

 

b) Tak jak i poprzednimi razy zostawia go w domu. Dla matki oznacza to, że nic się nie 

zmieni. Kiedy w ostatniej chwili mężczyzna wraca po zapomniany prezent, pojawia się 

nadzieja, że teraz uda się pokonać nałóg. 
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c) Dzięki przyjaciółce i wiernej sekretarce Ewie trafia na wigilijny wieczór do matki, żyjącej 

daleko poza miastem. Pod wpływem jej ciepła, życzliwości, powoli trzeźwieje i odzyskuje 

spokój ducha. Wspólnie jedzą świąteczną kolację, idą o północy na pasterkę i wymieniają 

się prezentami. Od matki dostaje żółty szalik. 

 

d) Następnie bohater odbywa liczne spotkania. Z synem  i jego narzeczoną, z byłą żoną , 

której daje kolczyki, oraz ze swoją obecną wybranką serca. Między spotkaniami wstępuje 

do mijanych knajp lub restauracji. W jednej z nich spotyka pijaka, "nad którym zamyka się 

lód". Stawia mu wódkę i szybko ucieka, aby zapijać się w samotności. Symbolem kolejnych 

pijackich upokorzeń jest żółty szalik, który gubi w najróżniejszych miejscach. 

 

e) Na jednym ze spotkań obiecuje swojej kobiecie, że wreszcie zerwie z nałogiem. Przyrzeka 

jej, że pójdzie wieczorem na koktajl świąteczny w firmie i nie wypije ani grama. Do ostatniej 

chwili udaje mu się dotrzymać słowa. Tuż przed wyjściem sięga po kieliszek wódki, który 

rozpoczyna ciąg nieprzerwanego, nocnego picia. 

 

 

 
Odpowiedzi: 

2.Uzależnienie – stan, w którym nie możemy przestać czegoś robić, Trzeźwość – stan, w którym nie jesteśmy pod wpływem alkoholu, Pijak – 

osoba, która pije duże ilości alkoholu, ale nie zawsze jest od niego uzależniona, Stawiać wódkę – kupować komuś wódkę, Upijać się – pić 

alkohol i poddawać się jego wpływowi 

3. napić się – wypić tylko trochę, dopić – skończyć pić, nadpić – wypić łyk napoju, który wypełnia szklankę, żeby nie rozlać, zapić się – 

doprowadzić się do śmierci spowodowanej alkoholem, zapić smutek – znieczulić się, pić alkohol, żeby nie czuć smutku, podpić się – wypić 

trochę alkoholu, żeby mieć dobry humor 

5. 1c, 2d, 3b, 4c, 5e 

6. 1c, 2a, 3b, 4a, 5b 

7. 1a, 2d, 3e 4c, 5b 
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