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1.Połącz ze sobą kolokacje 

 

1. Tajemnicze  a) wolności  

2. Nadprzyrodzone b) walka  

3. Pozbawienie  c) społeczność  

4. Miejscowa  d) okoliczności 

5. Współczesny  e) umiejętności  

6. Zacięta   f) świat 

 

2.Dopasuj do czasowników odpowiednie dopełnienia 

 

1. Skazać   a) prawdę  

2. Spłacić   b) stanowiska  

3. Kwestionować  c) długi 

4. Pozbawić  d) sojusze  

5. Trzymać  e) na karę więzienia  

6. Tworzyć  f) w napięciu 

 

3.Jaki to serial? Przeczytaj opisy i dopisz do nich tytuł (Jeśli nie znasz tych seriali, ich tytuły w 

przypadkowej kolejności są pod tekstem) 

 

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

Kiedy w małym miasteczku w tajemniczych okolicznościach znika młody chłopiec życie miejscowej 

społeczności wywraca się do góry nogami. Jego rodzina ze wszystkich sił próbuje go odszukać, lecz 

wszystkie tropy prowadzą donikąd. Niespodziewanie najlepsi przyjaciele zaginionego, spotykają 

zagubioną dziewczynkę. Wkrótce odkrywają, że dziewczyna posiada nadprzyrodzone umiejętności, 

które mogą doprowadzić ich do ich przyjaciela. 

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

Komediodramat oparty na bestsellerowych wspomnieniach autorstwa P. Kerman pod tym samym 

tytułem. Dobrze sytuowana mieszkanka Brooklynu zostaje skazana na karę piętnastu miesięcy 

pozbawienia wolności, na skutek związku z dilerką narkotyków Alex sprzed blisko dekady wcześniej. 

Aby spłacić swój dług wobec społeczeństwa, Piper musi zamienić wygodne życie w Nowym Jorku, 

u boku narzeczonego, na pomarańczowy kombinezon i społeczność więzienną. Wkrótce zaczyna 

kwestionować wszystko, w co dotąd wierzyła i tworzyć sojusze z grupą ekscentrycznych i szczerych 

do bólu więźniarek. 
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....................................................................................... 

Po zwycięskich dla swojej partii wyborach prezydenckich senator Underwood zostaje pozbawiony 

obiecanego mu wcześniej stanowiska Sekretarza Stanu. Wykorzystując manipulacje oraz intrygi, 

zamierza zemścić się na prezydencie i odebrać mu urząd. Postanawia posłużyć się również pewną 

dziennikarką.  

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

To antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego 

świata. Każdy odcinek opowiada inną wyrazistą i trzymającą w napięciu historię poruszającą temat 

współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. 

W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub 

smartfon odbijające codzienność XXI wieku.  

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

Ten serial to przygotowana z rozmachem produkcja oparta na bestsellerowej sadze fantasy. 

Historia osadzona w krainie, gdzie lato może trwać dziesięciolecia, a zima panować dłużej niż 

ludzkie życie. Od pełnego intryg południa, poprzez dzikie wschodnie lądy, aż po mroźną północ i 

starożytny Mur, który chroni królestwo przed siłami ciemności, mocarne rody Siedmiu Królestw 

toczą ze sobą zaciętą walkę o Żelazny Tron. To opowieść o obłudzie i zdradzie, szlachetności i 

honorze, porażce i triumfie. 

 

(Orange is the New Black, House of Cards, Gra o tron, Stranger Things, Czarne Lustro) 

 

4.Prawda czy fałsz 
 

1. Fabuła serialu Gra o tron rozpoczyna się zaginięciem młodego chłopca. 

2. Bohaterka serialu Orange is the new black zostaje skazana na więzienie z powodu historii 

romantycznej, która miała miejsce 10 lat wczeniej. 

3. Senator Underwood kieruje się w swojej pracy zasadami etyki. 

4. Stranger Things to historia science-fiction o grupie nastolatków. 

5. Nazwa serialu Czarne lustro odnosi się do ekranów urządzeń elektronicznych, z których 

korzystamy na co dzień. 

 

 5.Znajdź w tekście synonymy słów 

 

1. znaleźć - .................................................................................... 

2. zwycięstwo - ............................................................................ 

3. mieć - .......................................................................................... 
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4. kara więzienia - ....................................................................... 

5. grupowy, wspólny - .............................................................. 

6. konkretny, mocny - ................................................................ 

7. obok, blisko - .............................................................................. 

6.Wstaw do podanych słowa z ramki 
 

 
sprzed, donikąd, poprzez, mimochodem, względem, wbrew 

 

1. Przepraszam, musiałam ....................................... wspomnieć w klasie o twojej imprezie i 

teraz trzydzieści osób, których nie znasz przyszło na przyjęcie. 

2. Uważam, że Paweł nie jest fair ............................ swojej żony i dzieci, kiedy spędza 

weekendy w pracy. 

3. Ta świątynia pochodzi ...................... trzech tysięcy lat. 

4. Zwykle wszystkie sprawy legalne załatwiamy ........................ naszych prawników. 

5. Obawiam się, że ta droga prowadzi ................................... 

6. ......................... swojej woli, Paulina zjadła czwartego pączka.  

7.Napisz krótki opis swojego ulubionego serialu 
 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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8.Jak oni wyglądają? Wpisz frazy z ramek pod odpowiednimi zdjęciami. Niektóre frazy mogą się 

powtórzyć  

 

 
jest kobietą około trzydziestki, jest w średnim wieku, ma blizny na twarzy, ma sporo zmarszczek, 
ma włosy w nieładzie, ma pasemka, ma związane włosy, ma zarost, ma wysokie czoło, jest 
wściekła, ma przedziałek, ma na sobie kombinezon, ma na sobie kożuch, marszczy brwi, ma 
rozchylone usta, ma na sobie sukienkę z kołnierzykiem, ma odstające uszy, ma włosy „na 
chłopaka, ma włosy do ramion, leci jej/mu krew z nosa,  
 
 

Jon Snow Piper Chapman Eleven Frank Underwood 
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9.Które frazy pojawią się w pozytywnej recenzji serialu, a które w negatywnej? 
 

1. Obejrzałem cały sezon jednym tchem. 

2. Trzyma w napięciu. 

3. Urzekł mnie klimat tego serialu 

4. W tej rzekomej komedii nie ma ani jednej śmiesznej sceny. 

5. Scenarzysta się nie postarał. 

6. Widowisko godne uwagi. 

7. Z całej obsady może wybronić się tylko Paweł Małaszyński. Jego rola była przeciętna, ale nie zła.  

8. Gdyby za kręcenie złych filmów groziło więzienie, reżyser "Ciacha" powinien dostać dożywocie. 

9. Dawno żaden serial mnie tak nie wciągnął.  

10. Nie znalazłam jednak niczego, co w "Gulczas, a jak myślisz" mogłoby mnie rozbawić. 

11. Film trąci tandetą. 

12. Scenarzyści podjęli bardzo trudny temat, ale zrobili to w zachwycającym stylu. 

13. Fabuła jest rozwlekła i nie zawsze spójna.  

 

10. Napisz recenzję serialu, który oglądałeś/aś, ale nie za bardzo ci się podobał 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Odpowiedzi 
1.1d, 2e, 3a, 4c, 5f, 6b 

2.1e, 2c, 3a, 4b, 5f, 6d 

3.Stranger Things, Orange is the New Black, House of Cards, Czarne Lustro, Gra o Tron 

4.1f, 2p, 3f, 4f, 5p 

5.1 odszukać, 2 triumf, 3 posiadać, 4 kara pozbiawienia wolności, 5 zbiorowy, 6 wyrazisty, 7 u boku 

6.1. Mimochodem, 2 względem, 3 sprzed, 4 poprzez, 5 donikąd, 6 wbrew 

8. Jon Snow – ma blizny na twarzy, ma związane włosy, ma zarost, ma na sobie kożuch, marszczy brwi 

Piper Chapman – jest kobietą około trzydziestki, ma włosy w nieładzie, ma pasemka, ma przedziałek, ma na sobie kombinezon, ma rozchylone 

usta, ma włosy do ramion 

Elevel – jest wściekła, ma na sobie sukienkę z kołnierzykiem, ma włosy „na chłopaka”, leci jej krew z nosa 

Frank Underwood – jest w średnim wieku, ma sporo zmarszczek, ma przedziałek, ma    rozchylone usta, ma wysokie czoło 

9.1P, 2P, 3P, 4N, 5N, 6P, 7N, 8N, 9P, 10N, 11N, 12P, 13N  
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