PISANIE B1 – recenzja filmu, serialu lub książki
1. Pamiętaj o kompozycji. Recenzja musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
2. We wstępie podaj tytuł, autora, reżysera, gatunek itp. Możesz napisać, kiedy i gdzie oglądałaś/oglądałeś
ten film (np. w kinie, w domu itp.)
3. W rozwinięciu opisz bohaterów i fabułę. O czym jest ten film lub ta książka?
4. W zakończeniu napisz swoją opinię. Komu poleciłabyś/poleciłbyś ten film lub tę książkę?
5. Pamiętaj o odpowiednim słownictwie: autor, reżyser, tytuł, bohater, serial, odcinek, powieść, akcja,
ścieżka dźwiękowa itp.
6. Pamiętaj o zwrotach typu: według mnie; sądzę, że; w mojej opinii itp.
WSTĘP (przykłady)
A) Film, który niedawno oglądałam, to „Czarne lustro”. Jest to amerykański serial pokazujący nasz świat w
(nie)odległej przyszłości. Gatunek, który reprezentuje ten serial, to science-fiction z elementami
horroru.
B) Niedawno czytałam książkę pt. „Na marne”. Jest to cykl reportaży autorstwa Marty Sapały o jedzeniu, a
dokładnie o marnowaniu jedzenia.
C) W zeszły weekend byłam w kinie na filmie animowanym pt. „Życie zwierząt”. Filmy animowane to mój
ulubiony gatunek, bo lubię lekkie filmy, przy których mogę się odstresować.
ROZWINIĘCIE (przykłady)
A) Odcinek „Czarnego lustra”, o którym chcę napisać, pokazuje wpływ mediów społecznościowych na
nasze życie. Główna bohaterka to młoda dziewczyna, która nie rozstaje się ani na moment ze swoim
telefonem komórkowym (…)
B) Marta Sapała pokazuje problem marnowania jedzenia z wielu stron. W swojej książce opisuje zarówno
marnowanie jedzenia na co dzień, przez zwykłych ludzi, jak i marnowanie jedzenia przez producentów i
korporacje (…)
C) W tym filmie nie ma jednego głównego bohatera. Bohaterami są różne zwierzęta, na przykład jamnik,
kot, chomik i królik. Każde ze zwierząt ma inny charakter i inne przygody, ale wszystkie łączy jedno –
mieszkają w jednym domu (…)
ZAKOŃCZENIE (przykłady)
A) Podsumowując, mogę powiedzieć, że serial „Czarne lustro” jest wyjątkowy. Niektóre odcinki są
śmieszne, inne przerażające, ale wszystkie zapadają mocno w pamięć. Polecam ten serial wszystkim,
którzy interesują się nowymi technologiami i ich wpływem na nasze życie.
B) Uważam, że każdy powinien przeczytać reportaże Marty Sapały. Jest to ważna pozycja i myślę, że
jeszcze kiedyś wrócę do tej książki.
C) Komu poleciłabym ten film? Wszystkim! Myślę, że „Życie zwierząt” spodoba się i dzieciom, i
nastolatkom, i dorosłym. To świetna rozrywka i relaks dla każdego.
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