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Sprawdzanie rozumienia tekstu czytanego 

Część pierwsza  

 

W związku z depresją zimową amerykańscy psychologowie wymieniają 10 porad na zwalczenie 

sezonowego obniżenia humoru. 

 Przeczytaj rady i wpisz numer rady przy odpowiednim rysunku.  

 

 JEST 10 DOBRYCH ODPOWIEDZI PLUS PRZYKŁAD (0). 

 

 

0. Ćwicz jogę i oddychanie. Skupienie na swoim ciele i poprawnym oddychaniu pomaga 

uwolnić głowę od niepotrzebnych myśli. 

 

 

1.  Jedz zdrowiej! Czekolada pomaga przy złym nastroju, ale działa tylko przez chwilę. Lepiej jeść 

ryby takie jak makrela czy łosoś. 

 

2.  Umów się z przyjaciółmi! Najgorsze, co można zrobić, to siedzieć smutno w domu. Nic nie 

zastąpi spotkania twarzą w twarz przy butelce dobrego wina. 

 

3.  Dołącz do kółka zainteresowań. Spotkanie z ludźmi i realizowanie hobby zawsze działa 

stymulująco na mózg. Siatkówka z kolegami, czy próba chóru poprawi humor. 

 

4.  Gimnastykuj się! W zdrowym ciele zdrowy duch. Nic tak nie podnosi poziomu hormonów 

szczęścia jak gimnastyka.  

 

5.  Zrób obietnicę i trzymaj się jej. Obietnice pomagają uwierzyć we własne siły.  

 

6.  Zrób sobie przerwę!  Zmiana scenerii i zajęcia, nawet na chwilę, jest bardzo korzystna. 

Wystarczy weekend na wsi albo spacer po lesie. 

 

7.  Zabierz rodzinę na narty! Górskie powietrze i wysiłek fizyczny połączone ze zdrowym trybem 

życia poprawiają humor. 

 

8.  Wyśpij się! Niewyspany mózg pracuje gorzej. Poprawę nastroju zacznij więc od wczesnego 

pójścia spać.  

 

9.  Zrób coś, w czym jesteś dobry. Idź na basen, bo świetnie pływasz. To pomoże zlikwidować 

stres. 

 

10.  Umów się na wizytę do psychologa. To ostatnia porada dla tych, u których wcześniejsze nie 

poskutkowały. Sezonowy smutek utrzymujący się dłużej może być jednym z objawów depresji, 

którą trzeba leczyć. 
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Sprawdzanie rozumienia tekstu czytanego 

Część druga  

 

Przeczytaj recenzję z polskiego filmu „Nigdy w życiu” w reżyserii Ryszarda Zatorskiego i odpowiedz 

krótko na pytania (1–10). Pierwszą odpowiedź podaliśmy jako przykład (0). 

 

„Nigdy w życiu” jest bardzo śmieszną komedią romantyczną. Film powstał na podstawie bestsellerowej 

powieści Katarzyny Grocholi pod tym samym tytułem. Główną bohaterkę Judytę gazety nazwały polską 

Bridget Jones. Judyta porzucona przez męża rozwiodła się, wybudowała dom dla siebie i swojej córki i 

zakochała w innym mężczyźnie. Judyta jest atrakcyjną kobietą, która w trudnej życiowej sytuacji nie 

załamuje się, ale umie o sobie zdecydować i zaczyna życie od nowa. 

Wielką zaletą „Nigdy w życiu” jest doskonały humor. Każdy, kto potrzebuje dużej dawki śmiechu, 

powinien obejrzeć ten film. I nie jest on tylko dla kobiet. Ale nie tylko żarty sprawiają, że jest to dobry 

film. Pierwsze sekundy to przyjemna, nastrojowa muzyka i piękne widoki na jezioro i las. W filmie pełno 

jest romantycznych scen i zaskakujących sytuacji, a akcja ciągle przenosi się ze wsi do miasta. Dynamiki 

filmowi dodają świetnie dopasowane piosenki współczesnych polskich grup rockowych. Gra Danuty 

Stenki, czyli filmowej Judyty, jest wspaniała. Aktorka prezentuje w filmie swoją kobiecość i urodę. 

Wszyscy aktorzy grają bardzo profesjonalnie.  

Fabuła jest może trochę baśniowa, bo ten film ma coś z bajki, ale nie jest to film naiwny, bo w 

„Nigdy w życiu” jest dużo życiowej prawdy. Jest to film, który robi na widzu pozytywne wrażenie i daje 

dużo śmiechu i ciepła. Polecam wszystkim. 

 

 

0. Jakim filmem jest „Nigdy w życiu”? 

śmieszną komedią romantyczną 

 

1. Jaki tytuł ma książka Katarzyny Grocholi? 

___________________________________ 

2. W jakiej sytuacji rodzinnej jest Judyta? 

___________________________________ 

3. Jak Judyta radzi sobie w tej sytuacji? 

___________________________________ 

4. Dla kogo jest ten film? 

___________________________________ 

5. Gdzie toczy się akcja filmu? 

___________________________________ 

6. Jaką muzykę słychać w filmie? 

___________________________________ 

7. Kogo gra Danuta Stenka? 

___________________________________ 

8. Jak ocenia rolę Stenki recenzent? 

___________________________________ 

9. Jak ocenia grę innych aktorów? 

___________________________________ 

10. Jakie wrażenia zostawia ten film? 

___________________________________ 


