WYMZANlE oPlNll (BLoG)
Przeczytaj zadanie maturalne 1 i modelową
wypowiedź ucznia. Odpowiedz na pytania.

1 What play did the writer see?

Podziel się na bloqu wrazeniami z przedstawienia teatralnego,
które ci się nie podobało.
. Napisz, jakie to było przedstawienie i gdzie je oglądałeś/oglądałaś
. opowiedz o aspekcie przedstawienia, ktory zwrocił twoją uwagę,
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'Nyraź swoją opinię na temat walorów artystycznych
przedstawienia.
poleć inne przedstawienie o podobnym charakterze, które twoim
zdaniem jest Iepsze.

recommend?
Uzupełnij listę przydatnych zwrotów
wyrazami z modelowej wypowiedzi.

Rozwin swoją wypowiedź w każdym z czterech padpunktów. Długośctekstu
powinna wynosić od B0 do 130 słow, nie licząc zdań, ktore są podane.

Podziel przymiotniki na dwie 9rupy:
wyrażające pozytywne i negatywne opinie.
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Theatrefreak
I

like theatre, but

l

I didn't like this performance!

manas*r 0f a iarse c0rp0fati0n. Thą actors w0rs busine§s
§uit§ and constently u§ed smartphones and other hightech devices. In the final scene Fartinbras errived in
a helic0pter!
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1 an exhibition
2 a concert
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the idea).
lt
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l

didn't like

it.

(the director tried too hard to make everything fit

to me (all the gadgets just distracted the audience

from the story),
I think/ l believe (this performance is not as 9ood as their first one).
l was impressed by (the acting).

Uzasadnianie opinii
ln

a_,

Whatt more,

...

Also,

...

you like (Shakespeare), I 5_(Othello
at the Empire Theatre)
lf you liked (this concert), you'll also like (the 9roups latest album).
l recommend it to everyone who likes (really original electronic
music).

lau9hin9.
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tap dance took my breath away. !
Richardson! voice was rich and powerful,
and he {o,med a real bond with the
audience. !
Croft's new scuIptures are really
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Podziel się na blogu wrazeniami z koncertu,
ktory ci się podobał.
. Napisz, czyjtol:ył koncert i gdzie się odbył.
. Zrelacjonu1 1ego przebieg.
. \Nyraź swoją opinię na temat walorów

.

artystycznych i organizacji koncertu.
poproś czyteInikow, którzy byli na tym samym
koncercie, o wyrazenie swojej opinii.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech

podpunktów. Długośćtekstu powinna wynos|ć od B0
do 130 słow, nie licząc zdan, które są podane.

(the acting wasn't very good).

Rekomendowanie/ocena
lf

a dance performance

Wykonaj zadanie maturalne 2.
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In my

a comedy show

Davis had the audience roIling on the floor

impressive.

I'm going to the theatre again next Saturday - watch this

To be
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b The unexpected blend of hip-hop, salsa and

doesnt try so hard to tle originał!

Wyrażanie opinii

av*fxL,..

Dopasuj zdania do wydarzeń kulturalnych,

lf you like Shakespeare, I recornrnend Othelio at the
§mpire Theatre, lt's also a modern production, but it

space!

avwazLwg,...

które opisują.

To be hgntst, l did#t like it. The idea wa§ cl€ve! but in
my opinion the director tried toa hard to make ev*rythins
fit this conc€pt. It seems to me all the gadgets just
distracted the audience from the story. in addition, the
acting wa§ not very good"
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unconvincing unforgettable weak
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It was a ff}§dern production. Hamlet's father §/a§ the
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amazing awfuI brilliant boring
disappointing dreadful excellent ,
fantastic impressive poor spectacular
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Last vreek I saw Shai<e§paare's §amlet psrformed by The
Caiiban Theatre a§ part oi the §pring Theatre Festival in
our t0wrr.
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ln what way was the performance unusual?

3 Why didn't the writer like it?
4 What other performance does he/she
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I've been to a great concert!

Looking forward to your comments.

