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Jaki to serial? 
Dopasuj plakaty do opisów i w puste pola wpisz słowa w Miejscowniku (Locative) 

 

A 

Akcja serialu dzieje się w małym 1.......................... (miasto) . Młody chłopiec zgubił się w 2................. (las). 

Wszyscy go szukają, ale nie mogą go znaleźć. Pewnego dnia jego przyjaciele spotykają dziwną 

dziewczynkę, która ma super moce... 

B 

To serial polityczny. Senator USA pomaga kandydatowi Partii Demokratycznej wygrać wybory 

prezydenckie. Prezydent powiedział mu, że w nagrodę zostanie Sekretarzem Stanu. Tak się nie dzieje, 

senator nie dostaje stanowiska Sekretarza Stanu, więc postanawia, że musi zemścić się na 
3.............................. (prezydent).  

C 

Bogata kobieta z Nowego Jorku idzie do więzienia na 15 miesięcy, bo dziesięć lat temu miała romans z 

dilerką narkotyków.  Musi zamienić swoje wygodne życie i narzeczonego na pomarańczowy kombinezon 

i koleżanki z więzienia. W 4.............................. (więzienie) zaczyna intensywnie myśleć o swoim 
5....................... (życie)  i poznaje wiele interesujących kobiet.  

D 

Każdy odcinek tego serialu to inna historia o 6.....................................(przyszłość), w której dominuje 

technologia.  Tytuł tego serialu to metafora ekranu urządzeń elektronicznych, które wszyscy mamy w 
7.................... (dom), na 8............................... (biurko), w 9.......................... (ręka) dwadzieścia cztery 

godziny na dobę. 

E 

Ten serial to ekranizacja bestsellerowej książki fantasy.  Opowiada o siedmiu 10....................... (rodzina) 

które rywalizują ze sobą o Żelazny Tron. Akcja serialu dzieje się w 11............................. (kraina), w której 

zima czasami trwa kilkadziesiąt lat, a lato może być dłuższe niż życie człowieka. Ten serial jest bardzo 

brutalny, bo w każdym 12................................ (odcinek) ktoś umiera,  ale i tak widzowie na całym 
13...................... (świat) go uwielbiają i czekają na kolejne sezony.  
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Odpowiedzi 
 

A Stranger Things, B House of Cards, C Orange is the New Black D Czarne Lustro / Black Mirror E Gra o 

Tron/ Games of Thrones 

1 mieście, 2 lesie, 3 prezydencie, 4 więzieniu, 5 życiu, 6 przyszłości, 7 domu, 8 biurku, 9 ręce, 10 rodzinie, 

11 krainie, 12 odcinku, 13 świecie 
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