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Najsłynniejsze zdjęcia świata 
 

1.Co Ci się kojarzy z fotografią? Dopisz do słowa swoje skojarzenia  (możesz też 

poznać nowe słowa tutaj: https://learningapps.org/watch?v=pfw9vieb219) 
 

 

 

 

 

 

fotografia 
 

 

 

 

 

 

2.Co się dzieje na zdjęciu? Opisz je jednym zdaniem. 
 

1 2 

 
 

  

http://www.polskidaily.eu/


B2, Najsłynniejsze zdjęcia świata 

Polski Daily® www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

3 4 

 

 
 
 
 

 

5 6 

  
 
 
 

 

7 8 

 
 

 
 
 

 

http://www.polskidaily.eu/


B2, Najsłynniejsze zdjęcia świata 

Polski Daily® www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

3.Dopasuj wydarzenie do zdjęcia i do roku, kiedy zostało sfotografowane: 
 

....... Zabójstwo prezydenta Kennedy’ego     1945 

....... Masakra w Rwandzie       1965 

....... Zrzucenie napalmu w Wietnamie.      1969 

........ Protest na placu Tiananmen w Pekinie     1936 

........ Wkroczenie Sowietów do Berlina      1994 

........ Pierwszy krok człowieka na Księżycu     1963 

....... Zwycięstwo Jessego Owensa na Olimpiadzie w Berlinie   1989 

 

4.Wybierz dwa zdjęcia i opisz je szczegółowo ustnie.  

Jak opisywać zdjęcia?  

 

wprowadzenie 

- Kto zrobił to zdjęcie / gdzie / kiedy i co na to wskazuje    
- Przypuszczam, że / Z pewnością to zdjęcie prawdopodobnie zrobił turysta w czasie wakacji / ten 

rysunek narysowało dziecko, bo... 

- To zdjęcie przedstawia... 

szczegóły 

- Co jest na pierwszym planie, na drugim planie, u góry, u dołu, w rogu etc 
- Na pierwszym planie widzimy... 

- Na drugim planie znajduje się... 

- U góry / u dołu / w rogu jest / stoi / siedzi / leży / wisi... 

działania 

- Co robią ludzie na tym zdjęciu 
- Ten człowiek / ta osoba / ci ludzie / te kobiety / ci mężczyźni .... 

domyślanie się 

Co ci ludzie czują/ myślą i dlaczego robią to, co robią ; Jakie towarzyszą im emocje 
- Domyślam się/ Sądzę że / Wydaje się, że/ Prawdopodobnie ta kobieta płacze, bo spóźniła się na 

samolot 

http://www.polskidaily.eu/


B2, Najsłynniejsze zdjęcia świata 

Polski Daily® www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

 

5.Wstaw słowa z listy do tekstu 
 

sprzęt, film, kadr, negatyw, fotoreporter, wykonać 

 

Nie wiadomo, kim jest mężczyzna, który 5 czerwca stanął naprzeciw kolumny czołgów na placu Tiananmen 

w Pekinie. Wiadomo, że zdjęcie 1............................. Jeff Widener, który dzień wcześniej w czasie 

zamieszek został od uderzenia kamieniem ranny w głowę. Udało mu się wnieść do Bejing Hotel, w którym 

mieszkał, torbę ze 2........................... fotograficznym. Przed budynkiem zrobiło się zamieszanie. Okazało 

się, że chińscy żołnierze zastrzelili na ulicy kilku przypadkowych turystów. To zamieszanie wykorzystał 

Widener. Wyszedł na balkon z bolącą od uderzenia głową. Kiedy zobaczył mężczyznę, na którego jadą 

czołgi, pomyślał, że psuje mu 3.......................... Potem dotarło do niego, że wspomniany mężczyzna za 

chwilę zginie, bo nie zamierzał uciec z jezdni. Widener miał ostatnią rolkę 4..................... z zapasu, jaki 

przywiózł do Pekinu. Zrobił z niej zdjęcia, które stały się symbolem buntu jednostki przeciwko machinie 

państwa, symbolem zduszenia chińskich marzeń o demokracji 5........................ przemycił do biura 

Associated Press  amerykański student Kirk Martsen. 6.......................... poznał go w hotelu.  

Protesty studentów na placu Niebiańskiego Spokoju trwały od 15 kwietnia. 27 kwietnia młodzi Chińczycy 

zorganizowali wielką paradę, do której przyłączyło się wielu mieszkańców. Studenckie miasteczko zostało 

spacyfikowane 3 czerwca. Na centralny plac Pekinu wjechały czołgi i wozy pancerne. Dwa lata temu 

brytyjskie służby specjalne odtajniły dokumenty, z których wynika, że w masakrze zginęło co najmniej 10 

tysięcy osób. Wcześniej liczbę ofiar szacowano na 200 do 2700.  

6*(dla ambitnych) Które słowo pasuje? Wybierz jedno słowo 
 

Igrzyska Olimpijskie w Berlinie 1936 roku miały być -1- III Rzeszy i hitlerowskiej koncepcji wyższości rasy 

nordyckiej. Tym większym szokiem były cztery złote medale, jakie -2- amerykański lekkoatleta, 

czarnoskóry Jesse Owens. Był najlepszy w biegu na 100 i 200 metrów, skoku w dal i sztafecie 4×100 

metrów, a jedno z najbardziej znanych zdjęć z dekoracji medalami -3- go w otoczeniu Niemców, których 

ręce są uniesione w geście hitlerowskiego pozdrowienia. Owens, w ciemnym dresie, salutuje do wieńca 

laurowego, który nałożono mu na głowę. Legenda głosi, że -4- Adolf Hitler wyszedł ze stadionu, nie chcąc 

patrzeć na radość czarnoskórego biegacza. On sam twierdził jednak, że znacznie bardziej -5-  go 

amerykańscy prezydenci, bo Owens nigdy nie dostał zaproszenia do Białego Domu. Kiedy w 1936 roku 

zdobywał swoje medale, segregacja rasowa w południowych stanach USA była czymś niepodważalnym. 

W 1948 roku dekret prezydenta Harry'ego Trumana zniósł ją w wojsku, ale dopiero w roku 1964 przyjęto 

-6- o prawach obywatelskich i prawie Afroamerykanów do głosowania. (http://www.tvn24.pl) 
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1. a) porażką  b) klęską   c) zwycięstwem 

2. a) zdobył  b) zwyciężył  d) zabrał 

3. a) pozdrawia  b) przedstawia   c) fotografuje 

4. a) wściekły  b) wzruszony  c) niecierpliwy 

5. a) upokorzyli  b) zaniepokoili  c) wkurzyli 

6. a) umowę  b) ustawę  c) kontrakt 

 

7.Jakie jest najważniejsze zdjęcie, które posiadasz? Kto na nim jest? Co się na nim dzieje? 

Kiedy zostało wykonane? Dlaczego jest dla Ciebie ważne? Opisz je pisemnie 
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Odpowiedzi:  
3. 5 Zabójstwo prezydenta Kennedy’ego  1963 

7 Masakra w Rwandzie 1994 

6 Zrzucenie napalmu w Wietnamie. 1965 

8 Protest na placu Tiananmen w Pekinie 1989 

4 Wkroczenie Sowietów do Berlina 1945 

1 Pierwszy krok człowieka na Księżycu 1969 

3 Zwycięstwo Jessego Owensa na Olimpiadzie w Berlinie 1936 

4. 1.wykonał, 2.sprzętem, 3. kadr, 4. filmu, 5. negatyw, 6. fotoreporter 

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