08-10.06
Ten szkolny tydzień jest krótszy. W czwartek Boże Ciało, a piątek zgodnie z ustaleniami na
początku roku szkolnego jest dniem wolnym od nauki. Przygotowałam dla Was ważny test
sprawdzający Waszą wiedzę i umiejętności . Zaplanujcie pracę na poniedziałek, wtorek i środę.
( np. poniedziałek- zad. 1, wtorek- zad. 2-7, środa- zad. 8 ). Miłej pracy.
1. Przeczytaj uważnie tekst Znów będę Shrekiem zamieszczony w podręczniku na stronach
285–286.
Znajdź w tekście odpowiedzi na pytania i wykonaj polecenia od 1. do 5.
Przy każdym poleceniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Zaznacz ją.
ZADANIE 1. Aktor pracujący metodą dubbingu wykorzystuje swój:
A. wygląd
B. wzrost
C. głos
D. gest
ZADANIE 2. Shrek w oryginale mówił w języku:
A. oślim
B. polskim
C. migowym
D. angielskim
ZADANIE 3. Jerzy Stuhr dubbingował postać:
A. osła
B. Shreka
C. myszki
D. dziecka
ZADANIE 4. Doświadczeniem, które bohater wywiadu zapamięta na długo:
A. była praca przy filmie Straszny dwór
B. była praca przy filmie Straszny dom
C. była praca przy filmie Nawiedzony dwór
D. była praca przy filmie Nawiedzony dom
ZADANIE 5. Zastępowanie Eddy’ego Murphy’ego bywa karkołomne, ponieważ aktor ten:
A. mówi z prędkością karabinu maszynowego i uzupełnia wypowiedzi dźwiękowymi wstawkami
B. ma do dyspozycji jedynie głos, który wpasowuje w to, co widać na ekranie
C. odwzorowuje konkretne osoby, ich zachowanie i sposób mówienia
D. wykonuje bardzo konkretną, rzemieślniczą pracę
2. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych.
błękitna krew –
szara rzeczywistość –
złote serce –
białe plamy –
3. Dopisz brakujące orzeczenia. Podkreśl zdania, w których występują orzeczenia imienne.
Każdy ........................................................ swego losu.
Jeszcze się taki nie ........................................................, co by każdemu każdemu ………………

Mowa ........................................................, a milczenie złotem.
Nie ........................................................ na jutro tego, co .............................................. zrobić dziś.
4. Wyjaśnij znaczenie słów- kulisy, foyer.
5. Wpisz brakujące litery, a następnie podkreśl te z nich, które są inaczej wymawiane, niż pisane.
prę.....kość, Łowi....., Wrocła....., ro.....pacz, kucha..…
doda.....ek, Kali....., Grzybó....., wyk.....yknik, baga.....
6. Wymień dwa filmowe środki wyrazu potęgujące napięcie, które oddziałują na wzrok widza.
7. Dopisz do czasowników dopełnienia wyrażone podanymi częściami mowy.
powiedziała – …………………………………………………….(rzeczownik)
powiedziała – ………………………………………...(wyrażenie przyimkowe)
8. Opisz krótko swój ulubiony program telewizyjny. Uwzględnij dwie części:
a) podaj informacje na jego temat;
b) zareklamuj go.

