
Lekcja – j. polski kl. 5P (27.05.2020) – środa + UTS 

 

Temat: Wywiad – sztuka zadawania pytań. 

 

Podręcznik, str. 352 

1. Przeczytaj zamieszczony w podręczniku od str. 352 do 355 fragment wywiadu z Mariuszem 

Palejem. 

2. Co to jest wywiad? Poniższą definicję zanotuj w zeszycie: 

Wywiad to rodzaj rozmowy, najczęściej dziennikarza, zeznaną osobą ze świata 

artystycznego, sportu, polityki, nauki. 

Wywiad przeprowadza się zazwyczaj po to, by uzyskać od rozmówcy informacje 

lub by poznać jego opinie, poglądy na wybrany temat. 

Wywiad może być emitowany w radiu, telewizji, zamieszczony w internecie lub 

opublikowany w prasie. 

 

3. Na podstawie przeczytanego tekstu ustal: 

● kim jest osoba z którą przeprowadzono rozmowę, 

● jaki jest cel i temat rozmowy. 

 

4. Znajdź w wywiadzie fragmenty będące: 

● prezentacją osoby, z którą zostanie przeprowadzony wywiad, 

● informacją o tym, co będzie tematem wywiadu, 

● podsumowaniem rozmowy. 

 

5. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w szarej ramce z lupą. 

6. Przeczytaj tekst z ćwiczenia 4 str. 356. Na podstawie tekstu ułóż kilka pytań do Brendy 

Chapman. 

Pytania prześlij do 3 czerwca. 

Powodzenia! 

 



Dodatkowo wykonaj ćwiczenie w ramach cotygodniowych zajęć z UTS: 

1. Podkreśl te nazwy zawodów lub specjalności, które są związane zarówno z pracą w 

teatrze, jak i na planie filmowym. 

reżyser  ●  choreograf  ●  aktor  ●  operator  ●  sufler  ● montażysta  ●  kaskader   ●  

garderobiany  ●  kostiumolog  ●  scenograf  ●  charakteryzator  ●   realizator dźwięku  ●  

scenarzysta 

 

2. Na podstawie wypowiedzi podaj nazwę zawodu związanego z filmem. 

 

…………………………………………… : „Piszę scenariusz – tekst, na podstawie którego powstaje  

film”. 

 

………………………………………….. : „Kiedy cały materiał filmowy jest już gotowy, wybieram  

najlepsze ujęcia i łączę je zgodnie ze scenariuszem”. 

 

…………………………………………. : „Moja praca polega na odpowiednim dobieraniu dźwięków i  

łączeniu ich z obrazem”. 

 

………………………………………… : „Komponuję muzykę do filmów”. 

 

……………………………………….. : „ To ja jestem odpowiedzialny za całość przedsięwzięcia,  

decyduję, kto otrzyma rolę; moją wizję przedstawienia czy filmu realizują aktorzy i pozostali 

współpracownicy”. 

 


