
 
 
 
 

Temat: Jak wyzwolić swój potencjał i nie poddać się grupie? 
(„Tysiąc razy silniejsza”) 
 

1. Przeczytaj fragment komentarza do filmu „Tysiąc razy silniejsza” i odpowiedz na 

pytania. 

Tysiąc razy silniejsza to ekranizacja bestsellerowej w Szwecji powieści Christiny Herrström pod tym 

samym tytułem. Na pierwszy rzut oka mamy w filmie do czynienia z typową opowieścią dla 

młodzieży: akcja toczy się w szkole, to kilka tygodni z życia zwyczajnej klasy. Fabuła początkowo nie 

zaskakuje: w grupie rówieśników są uczniowie popularni i ci zepchnięci na margines, dziewczęta 

starają się podobać chłopcom, ci się nimi interesują, wreszcie pojawia się nowa uczennica, która 

zwraca na siebie uwagę wszystkich. Kiedy jednak zagłębiamy się w film, odkrywamy, że tak 

naprawdę stoi on w ostrej opozycji do sztampowego kina dla nastolatków, a przede wszystkim do 

lansowanych przez nie postaw. 

(nowe horyzonty edukacji filmowej) 

• Jak rozumiesz stwierdzenie „typowa opowieść dla młodzieży”? Czym się taka 

opowieść cechuje? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

  

• Czym zaskakuje fabuła filmu w trakcie jego trwania? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

• Wyjaśnij pojęcia: 

- opozycja - ………………………………………………………………………………………… 

- sztampowy - …………………………………………………………………………………….. 

- lansowany - ……………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

• Jak wygląda „typowy dzień z życia twojej klasy”? Swoje spostrzeżenia wpisz w luki 

wg przykładu. Możesz rozbudować notatkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Jak sądzisz? Czy życie młodych bohaterów filmu bardzo różni się od twojego i 

twoich rówieśników? Podaj podobieństwa i różnice. 

 

 

2. W filmie „Tysiąc razy silniejsza” reżyser skontrastował z sobą trzy dziewczęce 

postawy. Scharakteryzuj je krótko. 

 

 
3. Która z dziewcząt spodobała Ci się i dlaczego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

 



 

4. Co jest tematem głównym filmu „Tysiąc razy silniejsza”? Postaw tezę interpretacyjną. 

 

 

 

 

 

5. Przeczytaj kolejny fragment recenzji i odpowiedz na pytanie, jaki świat pokazuje 

Signe? 
Konstrukcja filmu: Historię Sagi i jej koleżanek znamy z relacji narratorki wewnątrztekstowej. To 

ekstremalnie nieśmiała Signe, jedna z „niepopularnych” uczennic. Oddanie głosu właśnie jej, 

najcichszej postaci, jest zabiegiem niezwykle cennym. Signe, jeśli nie liczyć wejść z offu, w filmie 

właściwie się nie odzywa aż do sceny finałowej, kiedy to wykrzyczy swój gniew. Każdy z nas pewnie 

zna takie niedoceniane, ciche, zdolne dziewczęta, od których najchętniej się ściąga i które najszybciej 

się zapomina po ukończeniu szkoły. W osobie Signe symbolicznie dostają one szansę zaistnienia, 

zaprezentowania swojej wrażliwości, na co dzień stłamszonej przez szkolną rzeczywistość. Narrację 

Signe wspiera subiektywizm spojrzenia kamery. Zdjęcia nie są obiektywnym zapisem rzeczywistości, 

ale jej interpretacją, pokazują świat widziany oczami dziewczynki.  

(nowe horyzonty edukacji filmowej) 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................ 

 

 

TEZA 



 
 
 

6. Powiedz, jak rozumiesz tytuł filmu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. Zinterpretuj scenę finałową filmu. Jak myślisz? Jakie będą dalsze losy bohaterek? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

8. Jakie role kobietom i mężczyznom przypisują współczesne media? Odnieś się do 

kampanii reklamowych w różnych środkach przekazu oraz weź pod uwagę bilbordy.  
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