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CZ  PISEMNA 

S.04-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 
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Zadanie 1. 
Który z ni ej wymienionych formatów plików stanowi cyfrow  form  listy monta owej? 

A. .cmx 
B. .edl 
C. .fla 
D. .ldm 

Zadanie 2. 
Gdzie nale y szuka  informacji o docelowych nazwach eksportowanych plików d wi kowych  
w projekcie multimedialnym? 

A. W skrypcie. 
B. W znacznikach. 
C. W komentarzu re yserskim. 
D. W harmonogramie produkcji. 

Zadanie 3. 
Który z wymienionych dokumentów nale y do dokumentacji monta owej? 

A. Scenariusz. 
B. Rider techniczny. 
C. Umowa licencyjna. 
D. Umowa producencka. 

Zadanie 4. 
Ile kana ów nale y zastosowa  przy monta u cie ek, okre lonych w dokumentacji monta owej jako 
cie ki zarejestrowane w technice stereofonicznej MS? 

A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 

Zadanie 5. 
Który z podanych formatów plików zapewnia zapis materia u audio w najwy szej jako ci? 

A. Ogg 
B. MPC 
C. MP3 
D. Wave 
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Zadanie 6. 
G boko  bitowa w plikach audio to ilo  

A. próbek pobranych na sekund . 
B. bitów opisuj cych jedn  próbk . 
C. bitów na sekund  w transmisji danych. 
D. próbek opisanych jednym bitem danych. 

Zadanie 7. 
W którym z wymienionych systemów kodowania d wi ku nie wyst pi kana  centralny? 

A. 5.1 
B. 6.1 
C. Mono 
D. Stereo 

Zadanie 8. 
Który z wymienionych formatów audio nie pozwala zakodowa  wi cej ni  czterech kana ów audio? 

A. DTS 
B. AC-3 
C. WMA 
D. MPEG-1 

Zadanie 9. 
W jakim formacie nale y zapisa  projekt monta owy, aby by  rozpoznawalny przez wi kszo  
profesjonalnych programów do nieliniowej edycji d wi ku? 

A. .cpr 
B. .ptf 
C. .omf 
D. .sesx 

Zadanie 10. 
Który z wymienionych programów nie mo e by  u yty do otwarcia projektu w formacie nieliniowej 
sesji wielo cie kowej programu? 

A. Cubase 
B. Wavelab 
C. Pro Tools 
D. Samplitude 
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Zadanie 11. 
Do jakiej cz stotliwo ci próbkowania nale y przekonwertowa  nagranie z CD Audio, aby móc 
pracowa  na dwukrotnie nadpróbkowanym pliku d wi kowym? 

A. 44,1 kHz 
B. 88,2 kHz 
C.   96 kHz 
D. 192 kHz 

Zadanie 12. 
Na którym etapie prac monta owych wykonuje si  usuwanie ewentualnych b dów zawartych  
w nagraniu lektorskim? 

A. Edycji. 
B. Miksu. 
C. Eksportu. 
D. Synchronizacji. 

Zadanie 13. 
Docelowa g o no  materia u audio, zgodnie z dokumentacj  monta ow , nie mo e przekroczy  
poziomu -3 dBFS. Którego procesora nale y u y , aby nie przekroczy  zadanej warto ci maksymalnej? 

A. Limitera. 
B. Korektora. 
C. Enhancera. 
D. Ekspandera. 

Zadanie 14. 
Jaki procesor nale y zastosowa , aby zmieni  zakres dynamiczny okre lonego przedzia u 
cz stotliwo ciowego materia u audio? 

A. Ekspander. 
B. Filtr górno- lub dolnoprzepustowy. 
C. Korektor parametryczny. 
D. Kompresor wielopasmowy. 

Zadanie 15. 
Który z parametrów filtra w korektorze parametrycznym nale y regulowa , aby modyfikowa  szeroko  
pasma filtra? 

A. Atak. 
B. Dobro . 
C. Próg zadzia ania. 
D. Cz stotliwo  rodkow . 
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Zadanie 16. 
Do której grupy korektorów zaliczany jest korektor tercjowy? 

A. Szelfowych. 
B. Graficznych. 
C. Trzypasmowych. 
D. Parametrycznych. 

Zadanie 17. 
Na czym polega kluczowanie w technikach monta owych materia u audio? 

A. Na pomiarze poziomu RMS sygna u. 
B. Na dobieraniu dobroci filtra w korekcji parametrycznej. 
C. Na p ynnym przechodzeniu cie ek w miejscach ci cia w monta u liniowym. 
D. Na sterowaniu g o no ci  lub dynamik  cie ki przez sygna  pochodz cy z innej cie ki. 

Zadanie 18. 
Je li dokumentacja monta owa wymaga uci cia materia u audio w miejscu, gdzie amplituda d wi ku 
jest ró na od 0, nale y zastosowa  

A. fade-in. 
B. fade-out. 
C. post-fade. 
D. cross-fade. 

Zadanie 19. 
Jak  liczb  klatek b dzie trwa  wymagany w dokumentacji monta owej czterosekundowy fade-in, je eli 
kod czasowy montowanego materia u d wi kowego wynosi 30 FPS? 

A.   40 
B.   80 
C. 120 
D. 240 

Zadanie 20. 
Urz dzenie przeznaczone do pracy z analogowymi ta mami magnetycznymi, wyposa one w trzy talerze 
na ta my, to 

A. magnetofon monta owy. 
B. magnetofon masteringowy. 
C. kopiarka ta m magnetycznych. 
D. kasownica ta m magnetycznych. 
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Zadanie 21. 
Jakiego poziomu, w skali dBFS, nigdy nie przekrocz  warto ci szczytowe zmontowanego materia u 
d wi kowego, je eli jego RMS, zgodnie z dokumentacj , nie przekracza -10 dBFS? 

A.    0 
B.   -3 
C.   -5 
D. -10 

Zadanie 22. 
W celu uzyskania docelowej warto ci RMS materia u audio, okre lonej w dokumentacji na poziomie  
-10 dBFS, przed ostatecznym zgraniem nale y zmierzy  jego 

A. g o no  minimaln . 
B. redni  kwadratow . 
C. redni  harmoniczn . 
D. g o no  maksymaln . 

Zadanie 23. 
Pod jakim wzgl dem nale y ujednolici  zbiór plików audio, je eli dokumentacja monta owa wymaga 
ich normalizacji? 

A. Formatu. 
B. G o no ci. 
C. Zakresu dynamicznego. 
D. Spektrum cz stotliwo ci. 

Zadanie 24. 
Ile wynosi najwy sza przep ywno  w standardzie MP3 wyra ana w kb/s? 

A. 128 
B. 240 
C. 320 
D. 640 

Zadanie 25. 
Najwy sza sk adowa spektrum cz stotliwo ciowego danego materia u audio wynosi 20 kHz. Jakiej 
minimalnej docelowej cz stotliwo ci próbkowania nale y u y , aby w trakcie konwersji materia u audio 
unikn  zniekszta ce  w najwy szym pa mie spektrum cz stotliwo ciowego? 

A. 22,05 kHz 
B. 44,1 kHz 
C. 48,0 kHz 
D. 88,2 kHz 
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Zadanie 26. 
W jakim celu stosuje si  konwersj  plików audio do formatu Ogg? 

A. Zmiany dynamiki. 
B. Zmiany g o no ci. 
C. Zwi kszenia wielko ci pliku. 
D. Zmniejszenia wielko ci pliku. 

Zadanie 27. 
W jakim celu stosuje si  zmienn  przep ywno  w kompresji plików audio? 

A. Podniesienia jako ci d wi ku. 
B. Zmniejszenia wielko ci pliku. 
C. Uzyskania efektu nadpróbkowania. 
D. Rozszerzenia spektrum cz stotliwo ciowego. 

Zadanie 28. 
Nadpróbkowanie cyfrowego materia u d wi kowego stosuje si , aby zwi kszy  

A. poziom kompresji. 
B. zakres dynamiczny. 
C. dok adno  obróbki. 
D. zakres cz stotliwo ciowy. 

Zadanie 29. 
W którym z podanych formatów zapisu d wi ku stosuje si  kompresj  bezstratn ? 

A. AAC 
B. MLP 
C. Ogg 
D. ATRAC 

Zadanie 30. 
Jakim mianem okre la si  znaczniki RIFF i LIST posiadaj ce najwy szy status w hierarchii 
znaczników? 

A. Subchunk. 
B. Maxchunk. 
C. Multichunk. 
D. Parentchunk. 
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Zadanie 31. 
Jakim skrótem okre lany jest znacznik praw autorskich zgodnie ze standardem RIFF? 

A. ICRP 
B. ICRD 
C. ICOP 
D. INAM 

Zadanie 32. 
Jak  pr dko  przesuwu ta my magnetofonu nale y zapewni , aby wykona  w jak najwy szej jako ci 
kopi  materia u audio na analogowej ta mie ferrytowej szeroko ci ¼ cala? 

A.   4,76 cm/s 
B.   9,53 cm/s 
C. 19,05 cm/s 
D. 38,10 cm/s 

Zadanie 33. 
W jaki sposób odbywa si  zapis na ta mie magnetycznej w magnetofonach DAT? 

A. Helikalny. 
B. Prostopad y. 
C. Równoleg y. 
D. Horyzontalny. 

Zadanie 34. 
Który z wymienionych no ników jest no nikiem magneto-optycznym? 

A. P yta CD 
B. P yta DVD 
C. Mini Disc 
D. Kaseta DAT 

Zadanie 35. 
W celu zarchiwizowania projektu nagraniowego o wielko ci 10 GB nale y u y  dysku DVD  
w standardzie 

A. DVD5 
B. DVD9 
C. DVD10 
D. DVD18 
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Zadanie 36. 
Który z podanych no ników przyjmuje zapis d wi ku jedynie w skompresowanej formie? 

A. Mini Disc 
B. Kaseta Hi8 
C. Kaseta S-VHS 
D. P yta CD Audio  

Zadanie 37. 
W jakiej maksymalnej cz stotliwo ci próbkowania mo na dokona  transferu 8 kana ów cyfrowego 
materia u audio przez interfejs optyczny ADAT? 

A.   44,1 kHz 
B.   48,0 kHz 
C.   96,0 kHz 
D. 192,0 kHz 

Zadanie 38. 
Aby przygotowa  analogowy magnetofon studyjny do wiernej reprodukcji nagra  w procesie 
archiwizacji na no nik cyfrowy, nale y u y  

A. oscylatora. 
B. wobulatora. 
C. ta my pomiarowej. 
D. ta my kalibracyjnej. 

Zadanie 39. 
Jakie warunki powinny panowa  w pomieszczeniu przeznaczonym do magazynowania ta m 
archiwalnych, aby zapewni  ich prawid owe przechowywanie? 

A. Wilgotno    5%, temperatura 45°C 
B. Wilgotno  40%, temperatura 23°C 
C. Wilgotno  80%, temperatura 15°C 
D. Wilgotno  90%, temperatura   5°C 

Zadanie 40. 
Przez jaki okres mo na bezpiecznie przechowywa  nagrania na no niku DAT? 

A.   3 lata. 
B.   5 lat. 
C. 10 lat. 
D. 15 lat. 
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