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JĘZYKI W MEDIACH I W FILMIE  
CO DAŁ NAM PROJEKT?  

• Dowiedzieliśmy się, że mówiąc po polsku używamy wielu zwrotów / wyrazów, które 

pochodzą z innych języków 

• Na zajęciach projektowych języki obce przestały być bardzo obce  

• Pracowaliśmy z językiem angielskim, francuskim, łacińskim a nawet z esperanto. 

• Przyjrzeliśmy się różnym językom i aspektom języka w filmie, reklamie, piosence. 

• Język jest też nośnikiem kultury, poznając język poznajemy kulturę ludzi, którzy się nim 

posługują. 

 

 



ZAJĘCIA W KINIE 

Oglądanie filmu w wersji oryginalnej jest bardzo skutecznym 

narzędziem do uzupełnienia tradycyjnej nauki języka obcego. Zajęcia 

w kinie były przyjemną lekcją języka angielskiego, które ćwiczyły 

rozumienie ze słuchu, poznawanie słownictwa w kontekście, 

poprawną wymowę a także myślenie po angielsku.  

 W ramach projektu obejrzeliśmy „Eternals”, „Diuna”, „Spiderman”  



ZAJĘCIA Z NATIVE 
SPEAKEREM 

Najlepszym sposobem na nauczenie się języka jest 

kontakt z rodzimym użytkownikiem danego języka. W 

ramach projektu odbyły się trzy sesje zajęciowe podczas 

których uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w 

zajęciach konwersacyjnych z native speakerami z Wielkiej 

Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 



WYJAZD DO ŁODZI  

Wycieczka do Łodzi była spotkaniem z miastem, które 

powstało stosunkowo niedawno i to dzięki czterem 

kulturom i językom.  





 UCZESTNICZYLIŚMY W ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH 



WARSZTATY Z SITODRUKU  W MUZEUM FABRYKI W MANUFAKTURZE I ZAJĘCIA Z MANIPULACJI W 
MEDIACH W PAŁACU MŁODZIEŻY I, J. TUWIMA 



MUZEUM KINEMATOGRAFII 



PO UDZIALE W PROJEKCIE WIEMY, ŻE UŻYWAMY 
ZWROTÓW ŁACIŃSKICH I FRANCUSKICH  

• ex aequo 

• ad hoc 

• vice versa 

• summa summarum 

• P.S.  post scriptum 

• a.m.  ante meridiem 

• p.m.  post meridiem 

• etc.  et caetera…….    

 

• déjà vu 

• vis-à-vis 

• à propos 

• va banque 

• faux pas 

• en face 

• atelier 

• tête-à-tête 

 



ŚLADAMI 
WIELOJĘZYCZNOŚCI W 
BIAŁYMSTOKU 

Wersal na Podlasiu?  

Voilà – pałac Branickich wraz z ogrodami zachwycał i zachwyca do dziś. 
Nazywany był Wersalem północy,  polskim Wersalem, albo Wersalem Podlasia.  

Jan Klemens Branicki sprawił, że powstałą w Białymstoku rezydencja 
wzorowana na francuskich pałacach otoczona parkiem i ogrodem.  

Po śmierci hetmana o posiadłość dbała jego żona Izabela z Potockich, siostra 
króla Stanisława Augusta.   

 



ŁACINA I KULTURA 
ANTYCZNA 

Inskrypcje łacińskie znajdziemy w starym kościele farnym. Kościół pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został wybudowany w 

latach 1617 – 1626 r.  

Na budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku widnieje  łacińska 

paremia 

Spacerując po ogrodach przy pałacu Branickich spotkać można wiele 

rzeźb nawiązujących do mitologii greckiej i rzymskiej 

 



ESPERANTO 

Najbardziej rozpowszechniony na świecie międzynarodowy język 

pomocniczy, którym posługuje się od kilkaset tysięcy do nawet dwóch 

milionów osób. Twórcą esperanto był urodzony 15 grudnia 1859 r. w 

Białymstoku Ludwik Zamenhof. 

Esperanto, to wyjątkowy język, którego celem jest porozumienie się 

różnych kultur i języków. Zamenhof chciał, by stworzony przez niego 

język pomagał ludziom porozumiewać się bez barier i prowadził do 

zjednoczenia ludzkości. 



WIELOJĘZYCZNOŚĆ W 
FILMIE 

Film, tak jak otaczająca nas rzeczywistość jest wielojęzyczna. 

Twórcy filmowi często wykorzystują realizm językowy.  

Zajęcia były okazją do analizy fragmentów filmów 

fabularnych i reklamowych.  Poznaliśmy także 

francuskojęzyczną stację telewizyjną TV5Monde, której 

głównym zadaniem jest popularyzacja języka francuskiego i 

kultury krajów francuskojęzycznych.  


