
 

„Życie Pi” – film, który daje lekcję na całe życie. 

1. Powtórka z geografii ;) 

„Życie Pi” to historia chłopca o imieniu Pi, który przeżywa niezwykłą przygodę. Towarzyszy mu 

tygrys bengalski o imieniu Richard Parker. Bohater podczas swojej podróży prowadzi notatki 

(dziennik pokładowy). Odgadnij, jakie miejsca opisuje Pi. 

 „Tam się urodziłem. Mój ojciec prowadził tam zoo. Tam po raz pierwszy zobaczyłem Richarda 

Parkera.” 

Podpowiedź: Znajduje się nieopodal Zatoki Bengalskiej. 

a) Pekin, 

b) Buenos Aires, 

c) Pondicherry. 

 „Richard Parker ma chorobę morską. Współczuję mu, bo dryfujemy po największym oceanie 

świata.” 

Podpowiedź: Nazwa oznacza „spokojne wody”. 

a) Atlantyk, 

b) Pacyfik, 

c) Arktyczny. 

 „Dryfuję nad najgłębszym miejscem na Ziemi”. 

Podpowiedź: Znajduje się niedaleko Marianów. 

a) Wielki kanion, 

b) Rów Mariański, 

c) Alpy Pacyfiku. 

 „Nocą woda tu świeci. Ciekawe od czego…” 

Podpowiedź: Żywią się tym wieloryby. 

a) bioluminescencyjny plankton, 

b) podwodne wulkany, 

c) odbijające się światło księżyca. 

 „Na tej wyspie żyją tysiące surykatek. Czy to nie dziwne?” 

Podpowiedź: To wyspa z czegoś, co unosi się w oceanie. 

a) wyspa z wodorostów, 

b) wyspa z kamieni, 

c) wyspa z muszli. 

 „Wody unoszą mnie we wszystkich kierunkach. Straciłem orientację. Próbuję ustalić, gdzie 

płynąć. Słońce wstaje po mojej prawej, a zachodzi po lewej. W jakim kierunku płynę?” 

Podpowiedź: Gwiazda wchodząca w skład Wielkiego Wozu ma ten kierunek w swojej nazwie.  

a) wschód, 

b) południe, 

c) zachód,  



d) północ. 

 

 
 

2. „Życie Pi” to film poddany dubbingowi.  

Dubbing (dawniej dublaż) – tworzenie ścieżki dialogowej filmu, serialu lub gry, 

polegające na podłożeniu ścieżki z lokalną wersją językową. Głosy podkładają często 

wyspecjalizowani aktorzy głosowi. Mianem dubbingu potocznie określa się również 

dogrywanie w studiu dialogów do już udźwiękowionego materiału w celu polepszenia 

jego jakości.  

Z punktu widzenia tłumacza, dubbing stanowi duże wyzwanie ze względu na 

konieczność doboru słów pod kątem liczby sylab, a nawet układu ust aktora do głosek 

w wersji narodowej (tzw. kłapów). Z kolei aktor musi czytać tekst w rytmie 

nadawanym przez obraz na ekranie. W związku z tym powstała oddzielna profesja 

osoby pracującej nad tekstem dubbingowanym – dialogista. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów, w krajach stosujących dubbing na 

szeroką skalę jeden aktor filmowy jest zazwyczaj powiązany z określonym aktorem 

głosowym, dzięki czemu przez całe lata obcojęzyczny aktor ma określony specyficzny 

głos w języku narodowym.  
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Dubbing) 
 
 
 
 

 Na podstawie filmu „Życie Pi” wylicz wady i zalety dubbingu. Swoje wnioski wpisz 
do tabeli. 
 

Wady dubbingu Zalety dubbingu 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. „Życie Pi” to film przygotowany w technice 3D.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Film
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serial_telewizyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_komputerowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor_g%C5%82osowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dubbing


Film 3D (film trójwymiarowy) – szereg technik, w których dzięki różnorodnej 
technologii uzyskuje się iluzję głębi ruchomych obrazów. Główną techniką 
pozwalającą na uzyskanie wrażenia głębi jest przedstawienie obserwatorowi dwóch 
różnych obrazów prawemu i lewemu oku. 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Film_3D) 
 

 

 Jakie konkretne elementy/obrazy/sceny zyskały dzięki wprowadzeniu tej techniki? 
Swoje odpowiedzi wpisz w okienka taśmy filmowej. 

 
 Jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem filmów emitowanych w technice 3D? 

Swoje stanowisko w tej sprawie poprzyj odpowiednimi argumentami. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Akademia Filmowa nominowała „Życie Pi” aż w jedenastu kategoriach: 

 

OSKARY 2013 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Film
http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Film
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Film_3D


Najlepszy film (Ang Lee, David Womark, Gil Netter)  
Najlepszy reżyser (Ang Lee)  
Najlepszy scenariusz adaptowany (David Magee)  
Najlepsza muzyka oryginalna (Mychael Danna)  
Najlepsza piosenka ("Pi's Lullaby", wyk. Bombay Jayashri)  
Najlepsza scenografia (Anna Pinnock, David Gropman, Guillaume Rocheron, Erik De Boer i 
Donald Elliott)  
Najlepsze zdjęcia (Claudio Miranda) 
Najlepszy dźwięk (Doug Hemphill, Drew Kunin, Ron Bartlett)  
Najlepszy montaż (Tim Squyres)  
Najlepszy montaż dźwięku (Eugene Gearty, Philip Stockton) 

(http://soy-como-el-viento.blogspot.com/2013/01/111-oscary-2013-zycie-pi.html) 

 Jak sądzisz, ile Oskarów i w jakich kategoriach naprawdę ten film może otrzymać? 
Na zamieszczoną powyżej listę 11 nominacji nanieś swoje odpowiedzi. 

 Wybór jednej kategorii uargumentuj. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 

5. Przeczytaj zamieszczony poniżej fragment recenzji, następnie odpowiedz na pytania. 
Jak sądzicie? Czy Richard Parker był mu przyjacielem? Powiem szczerze, że takie właśnie pytanie 
zadawałem sobie właściwie całą drogę powrotną do domu. Nie wiem też, co zdziwiło mnie bardziej: 
czy fakt, że „Życie Pi” spodobało mi się aż tak bardzo, czy może świadomość, że znaczna część 
pojawiających się na ekranie zwierząt – z tygrysem na czele – była wykreowana w programach 
graficznych. Powiem dość nieskromnie, że mimo braku fachowej wiedzy i jakiegokolwiek 
wykształcenia w tej materii, całkiem nieźle orientuję się w kwestiach związanych z grafiką 
komputerową… No dobrze, zagalopowałem się. Chciałem powiedzieć, że to zagadnienie zawsze 
bardzo mnie interesowało i długie godziny poświęciłem na zapoznawanie się z materiałami 
dodatkowymi umieszczonymi w wydaniach blu ray moich ulubionych filmów głównie po to, by 
dowiedzieć się, jak zostały zrobione. Jak powstawały efekty specjalnie, jak wplatano je w sceny z 
żywy aktorami (albo raczej: jak wplatano aktorów w sceny z efektami specjalnymi). Jestem na tym 
punkcie zdrowo zakręcony.  
Do czego zmierzam? 
Ano do tego, że w czasie oglądania zwiastunów „Życia Pi” byłem święcie przekonany, że obserwuję 
żywe zwierzę, a w duchu wyrażałem wielki podziw i szacunek dla treserów. Owszem, kiedy już 
dowiedziałem się, że tygrys imieniem Richard Parker jest dziełem grafików i wybrałem się do kina, 
powtarzałem samemu sobie „no tak, wygląda wspaniale, ale w sumie to wprawne oko rozpozna, że 
ma do czynienia z grafiką komputerową”. Wiecie co? Guzik prawda. Efekt jest fenomenalny, a tygrys 
prezentuje się oszołamiająco. Podobnie zresztą, jak sam film. I to na każdej możliwej płaszczyźnie – 
nie tylko wizualnej. 
(http://www.tumblr.com/tagged/%C5%BCycie%20pi) 
 

 Czemu w recenzji służą bezpośrednie zwroty do adresata? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Jaką funkcję pełnią pojawiające się pytania retoryczne? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Wypisz z tekstu kilka wyrażeń i zwrotów reprezentujących styl potoczny. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

http://soy-como-el-viento.blogspot.com/2013/01/111-oscary-2013-zycie-pi.html
http://www.tumblr.com/tagged/%C5%BCycie%20pi


 Czemu w tej wypowiedzi służy styl potoczny? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Jak autor recenzji ocenia grafikę komputerową służącą do kreacji świata zwierząt – 
bohaterów filmu? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Wyjaśnij użyte w tekście związki frazeologiczne: 
a) fachowa wiedza - ………………………………………………………………………… 
b) wprawne oko - ……………………………………………………………………………. 
c) zagalopować się - ………………………………………………………………………… 
d) być zakręconym - ………………………………………………………………………… 

 Które z użytych w poprzednim zadaniu związków frazeologicznych są zwrotami, a 
które wyrażeniami? 
 

 

 
 

6. Rozmowa z Bogiem – modlitwa przybiera różne formy. Podaj trzy różne sposoby, w 
jaki Pi rozmawiał z Bogiem podczas swego wielotygodniowego rejsu. 
 
 



 
 
 
 
 
 

7. Jakie cechy charakteru ujawnił główny bohater w następujących scenach: 
a) Wytłumaczenie kolegom, by ci nie kojarzyli jego imienia z pisuarem - 

…………………………………………………………………………………………………………… 
b) Powracanie do kościoła na plantacji herbaty i zadawanie pytań o wiarę - 

……………………………………………………………………………………………….. 
c) Z woli rodziców opuszczenie rodzinnego miasta i ukochanej dziewczyny - 

...………………………………………………………………………………….. 
d) Tresura tygrysa bengalskiego na środku oceanu - ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
e) Wyratowanie tygrysa - ………………………………………………………………………. 
f) Błyskawiczne opuszczenie pływającej wyspy - …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
g) Rozstanie z Richardem Parkerem - …………………………………………………….. 

 
8. Jak rozumiesz słowa Pi, który powiedział: 

Strach przed tygrysem dodawał mi sił i utrzymywał przy życiu. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
 

9. Do słowa motywować dopisz wyrazy bliskoznaczne 



 
 

 
 

10.  Podsumowując swoją historię o morskiej katastrofie, Pi zwierza się kanadyjskiemu 
dziennikarzowi: Bez ojca lekcji nie zdołałbym przeżyć. 
O jakiej lekcji myślał bohater? Jakie inne lekcje dawał synowi ojciec. Wypisz je w 
piramidzie. Na szczycie piramidy wpisz tę najważniejszą. 
 



 
 

11.  Zanim Pi przedstawił swoją historię kanadyjskiemu dziennikarzowi, opowiedział ją 
przedstawicielom armatora, którzy mieli sporządzić raport dotyczący morskiej 
katastrofy. Urzędnicy nie przyjęli wersji ze zwierzętami, więc Pi opowiedział inną, w 
której umieścił ludzi. Dopisz, kim byli: 

Hiena - …………………………………… 
Orangutan - ……………………………. 
Zebra - …………………………………….. 
Tygrys ……………………………………… 

 
12.  Jeśli uznamy, że historia hieny, orangutana, zebry i tygrysa to metafora ludzkiego 

losu, zinterpretuj, jak zachowują się ludzie w sytuacji zagrożenia? Jakie postawy 
reprezentują te zwierzęta? 

 
 
 



13.  Kanadyjczyk powiedział: Dzięki Twojej historii uwierzę w Boga. Jak myślisz, czy było to 
możliwe? 
 
 

  
 
 
 

14.  Oto jeden z przykładowych komentarzy do filmu pt. „Życie Pi”.  
Z kina wyszłam zauroczona obrazem, odrobinę rozczarowana przekazem i zakochana 
w oczach tygrysa. 
 

 Spróbuj jednym zdaniem wyrazić swoją ocenę tego filmu. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 Poniżej narysuj stosowną do Twojej oceny liczbę gwiazdek (w skali od 1 do 6). 

 
Zadanie domowe. 
1. Dla chętnych – napisz recenzję filmu „Życie Pi” i weź udział w konkursie. 

Szczegóły: http://www.akademia.jarocin.pl/ 
2. Zagraj w gry przygotowane przez dystrybutora filmu „Życie Pi”. 

Przygotowała: 

Lucyna Szczepaniak 

                                                                                                                                   

 

                                                   

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………….. 

Projekt dofinansowano ze środków: 

Gminy Jarocin  

 

Kino ECHO im. P. Łazarkiewicza jest 

członkiem: 

 

http://www.akademia.jarocin.pl/
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