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1.Opisz zdjęcia 
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2.Przeczytaj opisy filmów, dopasuj do nich tytuły (Możesz też kliknąć w tytuły i obejrzeć 

zwiastuny tych filmów). Który kadr pasuje do tych opisów? 
 

Tylko nie mów nikomu, Boże ciało, Ida, Bogowie, Krótki film o zabijaniu, Najlepszy 

 

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

Film inspirowany jest historią życia Jerzego Górskiego, byłego narkomana, który po wygranej ciężkiej walce 

z nałogiem został sportowcem, zdobył m.in. tytuł mistrza świata w triathlonowych zawodach Double 

Ironman w Stanach Zjednoczonych.  

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

Dziennikarz Tomasz Sekielski rozmawia z ofiarami molestowania seksualnego przez duchownych. 

Dziennikarz odwiedza parafie, w których mieszkają księża-pedofile, a w których przed laty dochodziło do 

zbrodni popełnianych na nieletnich.  

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

To film o pierwszym udanym polskim przeszczepie serca dokonanym przez profesora Religę w Zabrzu. 

Dramat nieudanych operacji, walka o każde uderzenie serca, wielkie ambicje i bolesne porażki, samotność 

geniusza, który stanął sam przeciwko swoim mentorom i rozpoczął rewolucję w polskiej medycynie. Jaką 

cenę musiał zapłacić za sukces? 

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

Ten film jest inspirowany prawdziwą historią 20-letniego chłopaka Daniela, który przechodzi duchową 

przemianę w więzieniu i po warunkowym zwolnieniu trafia do niewielkiego miasteczka w Polsce. Kiedy 

dowiaduje się, że chwilowo księdza z miasteczka nie ma, chłopak wykorzystuje okazję i zaczyna udawać 

nowego księdza.  Jego niekonwencjonalne metody i charyzma zaczynają poruszać ludzi. 

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

Polska. Lata osiemdziesiąte. Przeżywający traumę po śmierci siostry, Jacek Łazar bez powodu brutalnie 

morduje taksówkarza. W sądzie broni go młody adwokat Piotr Balicki, który jest zdecydowanie przeciwny 

karze śmierci. Czy uda mu się uratować chłopaka przed egzekucją? 

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

Bohaterką jest Anna, sierota od dawna wychowywana w klasztorze. Zanim dziewczyna zostanie zakonnicą 

spotyka swoją ciotkę, Wandę, która mówi Annie, że jest Żydówką. Obie kobiety rozpoczynają podróż nie 

tylko by odkryć tragiczną historię rodziny.. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y22lmaNA_Aw
https://www.youtube.com/watch?v=oXhCaVqB0x0
https://www.youtube.com/watch?v=1biE4cOrDPE
https://www.youtube.com/watch?v=K7uD4fa_-uk
https://www.youtube.com/watch?v=EMDH6rkagkc
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Odpowiedzi: 
1.Najlepszy, 2.Tylko nie mów nikomu, 3.Bogowie, 4.Boże ciało, 5.Krótki film o zabijaniu, 6.Ida 
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