6 maja

Topic: TV and Digital Media – przygotowanie do testu o telewizji i mediach cyfrowych
Proszę zapoznać się z zadaniami i ze słownictwem, bo w czwartek napiszemy z tego test Quizizz.
1. Przypomnij sobie nazwy programów telewizyjnych. Wypełnij ankietę o tym jakie programy
oglądasz ty, twoi przyjaciele, rodzice i dziadkowie.

Przypominam zwroty – słowniczek do zadań:
I would rather/I’d rather – Wolałbym raczej
I don’t mind – Nie mam nic przeciwko
I enjoy – Cieszy mnie
to be fond of / to be into / to be keen on – interesować się czymś, lubić coś
Why don’t we… / How about __-ing / Let’s – zwroty, używane do proponowania
Why don’t we watch TV / How about watching TV / Let’s watch TV – A może poglądamy TV?

I prefer – Wolę

I would prefer/I’d prefer – Wolałbym

Proszę się również zapoznać z wyrażeniami i je zapamiętać:
LET
Podmiot + LET + dopełnienie + bezokolicznik = pozwolić komuś na coś; allow, give permission
My parents let me stay up late during the weekends.
Rodzice pozwalają mi długo się nie kłaść spać podczas weekendów.

MAKE
Podmiot + MAKE + dopełnienie + bezokolicznik = zmusić kogoś do zrobienia czegoś; force or
cause someone to do something; sprawiać, że ktoś coś zrobi
His mother made him clean his room. Mama zmusiła go do posprzątania pokoju
The teacher made us study hard. Nauczyciel zmusił nas do pilnej nauki.
You make me smile/laugh – Sprawiasz, że się uśmiecham/śmieję

2. Przeczytaj tekst. Uzupełnij w e-mailu luki 1–3 zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w
języku polskim.
American teens don’t care about television anymore
In one study, over 5,500 American teenagers were asked how much time they spent watching
videos on various platforms. The winner turned out to be Netflix: on average, respondents
admitted to spending 38% of their time watching videos on that platform. Within this group,
respondents spent 26% of their time on YouTube, and 23% watching cable TV. What is more,
the number of American teenagers who do not see the need to have a cable or satellite TV has
been growing steadily, from 32% in 2012 to 55% in 2017. This trend is not only true of
teenagers: another study among US college students showed that only 8% of the respondents
did not have a Netflix account.

3. Read the sentences below. For each sentence choose which word or phrase (A, B or C) is the
best translation of the word or phrase in Polish.
1. I think (coraz więcej) teenagers all over the world watch Netflix, Showmax and other
platforms rather than television.
Ⓐ more and more
Ⓑ most
Ⓒ more than ever
2. I (wolę) watching my favourite series on Netflix or Amazon than on TV.
Ⓐ would prefer Ⓑ would rather Ⓒ prefer
3. (Nie lubię) films and series about superheroes – they aren’t really my thing.
Ⓐ I’m not fond of Ⓑ I don’t mind
Ⓒ I enjoy
4. I don’t really understand why some people like horrors – they (powodują) have nightmares.
Ⓐ cause that I
Ⓑ make me
Ⓒ lead to
5. Films and series based on books are usually not (nie tak dobre jak) the books they are based
on.
Ⓐ as good as
Ⓑ so good Ⓒ so good like
Pamiętajcie, że konstrukcja: AS przymiotnik AS = tak… jak
np. He is as tall as me. On jest tak wysoki jak ja.
Natomiast MORE oznacza BARDZIEJ

4. Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, aby otrzymać zdania logiczne i
gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych
fragmentów zdań. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.
1. (Czy lubisz) _________________ of fantasy books and films?
2. I love all the films about Gru and the Minions – they all (sprawiają, że się śmieję)
_________________ so much.
3. I like the Harry Potter books (bardziej niż) __________________ the Narnia books.
4. (Wolałbym zostać) ______________ at home today and watch something on the computer
rather than go to the cinema.
5. If teenage books were (tak ciekawe jak) _____________teenage films and series, more
teenagers would read books.
7 maja – czwartek
Proszę obowiązkowo wypełnić test na quizizz. Można zalogować się na konto, a test będzie
widoczny. Można też wejść na stronę joinmyquiz.com i wpisać kod 5

09927.

Można też wziąć udział w teście na żywo o
14.30. Kod wyślę o 14.20 na dziennik i
Messenger.

