
Wednesday, 25
th

 March 

 

Class: 7B 

 

Student book p. 83 
 

Topic: Famous films and filmakers – projekt.  
 

Think: 

Do you like mystery and suspense films? 

Have you seen any good thrillers? 

Do you know which director is famous for the thrillers he made? 

 

Open your books on page 83 and look at the pictures. 

 

Have you seen any Hitchcock’s films?  

Watch: https://bit.ly/2UCexnQ  

(Vertigo, The Birds, Psycho, Rear Window …) 

 

Read the questions in exercise 1. Read or listen to the text and answer the questions. 

 

Przypominam o możliwości pobrania nagrań z https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

(instrukcje do tego są: https://sp6.sochaczew.pl/www/8600?title=p-M-

Jaczynska&sochaczew w pliku: 23.03. M.Jaczyńska -7AB- ang.pdf . 

Jeśli pobrałeś/-aś nagrania, możesz wysłuchać nagrania z ćw. 7 (2.27). 

 

I would like you to think about famous Polish film-makers and film awards. Look at 

exercise 2 and answer the questions. 

 

Praca obowiązkowa: 
 

Wybierz project do zrobienia 

Project 1 

- Wybierz polskiego reżysera, którego filmy lubisz. 

- Napisz krótko, jakie filmy wybrana osoba stworzyła. 

- Napisz, który film tego reżysera podoba Ci się najbardziej. Uzasadnij swój 

wybór. 

Praca może być wykonana w formie prezentacji PowerPoint (do 6 slajdów) 

Pamiętaj, aby nie kopiować w całości zawartości stron www. Możesz korzystać z 

różnych źródeł, ale musisz dodać adresy! 

 

https://bit.ly/2UCexnQ
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://sp6.sochaczew.pl/www/8600?title=p-M-Jaczynska&sochaczew
https://sp6.sochaczew.pl/www/8600?title=p-M-Jaczynska&sochaczew


Project 2 

Nakręć krótki filmik. Wyobraź sobie, że przyznajesz własne nagrody filmowe i 

prowadzisz galę wręczenia nagród online (bez nagrodzonych i bez publiczności). 

- Wymyśl nazwę nagrody i wczuj się w prowadzącego/-ą galę.  

- Wykorzystaj sugestie z ćw. 3 odnośnie kategorii nagród (możesz dodać inne np. 

special effects). Dodaj krótkie (2-3 zdania) uzasadnienie przyznania nagrody). 

Np:. The (XXX) goes to (TOMEK BĄCZEK) for the best film. Bączek 

shows us that even in such difficult time of quarantine people can be happy. And 

it is important to enjoy little things.  

 

 

Czas wykonania i przesłania pracy do klasowej skrzynki piątek, 3 kwietnia. 

 

Good luck! 

 
 

Bardzo proszę o systematyczną pracę – wszystkie lekcje od tego tygodnia są 

obowiązkowe. Rozwiązania (a jeśli piszesz w książce, to mogą być zdjęcia tych ćwiczeń) 

czy prezentacje będziesz przesyłać do skrzynki klasowej.  

 

 

Przypominam o zadaniach na blogu https://sp6englishspace.blogspot.com 

 

Bardzo proszę, abyś dokładnie wykonywał/-a zamieszczone tam zadania.  

Punkt przyznaję za poprawne wykonanie zadania. 

Nie zostawiaj anonimowych komentarzy, bo za nie przyznam punkt sobie  

 

Instrukcja jest na stronie Szkoły 

 https://sp6.sochaczew.pl/www/8600?title=p-M-Jaczynska&sochaczew  z datą 16.03. 

 

Pozdrawiam, 

M.Jaczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sp6englishspace.blogspot.com/
https://sp6.sochaczew.pl/www/8600?title=p-M-Jaczynska&sochaczew


KEY: 

Ex.1/83 

1. He was a film director. He started his career in 1925. 

2. No, however, he was nominated five times. 

3. He won a Life Achievement Award from the American Film Institute and a special award from Queen Elizabeth II. 

4. Yes. 


