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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczĊcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: MontaĪ nagraĔ dĨwiĊkowych
Oznaczenie arkusza: S.04-01-14.05
Oznaczenie kwalifikacji: S.04
Numer zadania: 01

Wypeánia egzaminator

Kod egzaminatora

Numer PESEL zdającego*

Data egzaminu
DzieĔ Miesiąc

Rok

Zmiana

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü

Numer
stanowiska

Numer
stanowiska
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
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Rezultat 1: Projekt montaĪowy sáuchowiska
1

utworzony folder roboczy przez zdającego na pulpicie

2

utworzony folder roboczy jest nazwany numerem PESEL zdającego

3

utworzona wieloĞcieĪkowa sesja programu DAW

4

utworzony oddzielny Ğlad/Ğlady dla plików lektorskich

5

utworzony oddzielny Ğlad/Ğlady dla plików efektów

6

utworzony oddzielny Ğlad dla pliku muzyki

7

dokonana konwersja plików Ĩródáowych do parametrów projektu

8

skopiowane pliki Ĩródáowe do do folderu roboczego

9

pliki lektorskie, efektów i muzyki umieszczone są na odpowiednich Ğladach

Rezultat 2: Zmontowane sáuchowisko zgodnie ze scenariuszem
(Uwaga: scenariusz i lista plików sáuchowiska zamieszczone na ostatniej stronie schematu oceniania)
1

w sáuchowisku nie sáychaü zbĊdnych, zbyt gáoĞnych oddechów

2

w sáuchowisku nie sáychaü odgáosów z reĪyserni

3

w sáuchowisku nie sáychaü odgáosów poruszania siĊ lektorów dzieciĊcych przed mikrofonem

4

w sáuchowisku nie ma zbĊdnych powtórzeĔ wyrazów

5

w sáuchowisku nie ma Ĩle przeczytanego wyrazu

6

w sáuchowisku nie ma zbĊdnych wyrazów

7

teksty lektorskie (narracja) zmontowane w odpowiedniej kolejnoĞci, zgodnie ze scenariuszem

8

dialogi są w zmontowane w odpowiedniej kolejnoĞci, zgodnie ze scenariuszem

9

efekty dĨwiĊkowe są w zmontowane w odpowiedniej kolejnoĞci, zgodnie ze scenariuszem

10 w sáuchowisku sáychaü uĪycie efektów ksztaátowania przestrzeni akustycznej (reverb, delay)
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Egzaminator wpisuje T,
jeĪeli zdający speániá
kryterium albo N, jeĪeli
nie speániá

Numer
stanowiska
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Rezultat 3: Formaty i parametry plików docelowych zmontowanego sáuchowiska zgodne z wytycznymi
1

parametry docelowego pliku sáuchowiska w formacie Wave:- Wave PCM (rozszerzenie: “.wav”), stereo, 16 bit / 44,1 kHz

2

parametry docelowego pliku sáuchowiska w formacie MP3:- MP3 (rozszerzenie: “.mp3”), stereo, 320 bit/s, 48kHz.

3

wartoĞü szczytowa poziomu sygnaáu docelowego pliku sáuchowiska nie przekracza -0,5 dBFS

4

Ğredni poziom sygnaáu (RMS) docelowego pliku sáuchowiska zawiera siĊ w przedziale od -18 dBFS do -14 dBFS

Rezultat 4: Zarchiwizowany projekt montaĪowy sáuchowiska
1

kompletny katalog projektu zapisany w postaci danych na dysku CD-R

2

komputer pozostawiony wáączony na stanowisku egzaminacyjnym

Przebieg 1: Zastosowanie obróbki zakresu dynamicznego i korekcji barwowej dĨwiĊku
(Uwaga: egzaminator podchodzi do stanowiska egzaminacyjnego po wydaniu zgody przez przewodniczącego na wykonywanie tych czynnoĞci przez zdającego)
1

zdający poddaá pliki lektorskie dziaáaniom kompresora dynamiki

2

zdający poddaá pliki lektorskie dziaáaniom filtra górnoprzepustowego

Egzaminator ..........................................................................................................................
imiĊ i nazwisko

..........................................................................
data i czytelny podpis
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SCENARIUSZ
SáuchowiskR „Dzikie áabĊdzie – fragmenty”
na podstawie tekstu Hansa Christiana Andersena
Muzyka początkowa /plik „intro”/
NARRATOR: /plik „lektor-narrator”/
Hans Christian Andersen – Dzikie áabĊdzie. CzĊĞü druga.
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

NARRATOR: /plik „lektor-narrator”/
Eliza miaáa zginąü w czerwonych páomieniach. Ze wspaniaáych królewskich komnat zabrano ją do ciemnej, wilgotnej jamy, gdzie przez okratowane
okno gwizdaá wiatr. Zamiast aksamitu i jedwabiu dali jej tĊ wiązkĊ pokrzyw, które zerwaáa, na niej mogáa poáoĪyü gáowĊ, ostre, palące koszulki, które
zrobiáa, miaáy jej sáuĪyü za koádrĊ, ale lepiej nie mogli jej obdarowaü, wziĊáa siĊ zaraz do pracy i modliáa siĊ do Boga. (…)
W tle sáychaü áopot skrzydeá /plik „áopot skrzydeá”/
i szloch Elizy /plik „szloch”/.
Pod wieczór tuĪ obok kraty zaszumiaáo áabĊdzie skrzydáo, to najmáodszy z braci odnalazá siostrĊ, a ona gáoĞno szlochaáa z radoĞci, chociaĪ wiedziaáa,
Īe nadchodząca noc moĪe byü ostatnią nocą jej Īycia. Ale praca byáa prawie ukoĔczona, a bracia tuĪ obok. (…) O pierwszym brzasku – sáoĔce miaáo
wstaü dopiero za godzinĊ – u bram zamku stanĊáo jedenastu braci, Īądali widzenia z królem, ale powiedziano im, Īe to niemoĪliwe, przecieĪ jest noc,
król Ğpi i nikt nie odwaĪy siĊ go budziü.
Bracia báagali, grozili, przyszedá straĪnik, ba, nawet sam król wyszedá i pytaá, co siĊ dzieje, ale w tej samej chwili wstaáo sáoĔce i bracia zniknĊli,
a ponad zamek wzleciaáo jedenaĞcie dzikich áabĊdzi.
W tle sáychaü dĨwiĊk Ğwierszczy /z pliku ”sáoneczny dzieĔ”/
oraz áopot skrzydeá i odgáos startujących ptaków /plik „áopot skrzydeá” i plik „startujące ptaki”/.
***
W tle sáychaü atmosferĊ jarmarku /plik „atmosfera rynku”/,
okrzyki táumu /plik „krzyczący táum”/,
stukot koĔskich kopyt oraz skrzypienie wozu /plik „koĔ ciągnący wóz”/.
Za bramĊ miasta wylegá caáy lud, wszyscy chcieli zobaczyü, jak bĊdzie siĊ paliü wiedĨma. Wóz, na którym siedziaáa Eliza, ciągnąá chudy koĔ. Ubrana
byáa w koszulĊ z grubego workowatego páótna, jej cudne, dáugie wáosy luĨno zwisaáy wokóá piĊknej gáowy, policzki byáy Ğmiertelnie blade, usta
leciutko siĊ poruszaáy, a palce splataáy zieloną niü; nawet w drodze na Ğmierü Eliza nie zaprzestaáa rozpoczĊtej pracy. U jej stóp leĪaáo dziesiĊü
koszulek, robiáa jedenastą. (…)
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Sáychaü coraz gáoĞniejszy krzyczący táum /plik „krzyczący táum”/,
a nastĊpnie áopot skrzydeá i odgáosy stada nadlatujących ptaków /plik „áopot skrzydeá”
i plik „stado ptaków”/.
Táum zacząá napieraü, Īeby podrzeü na strzĊpy koszulki, a wtedy nadleciaáo jedenaĞcie áabĊdzi, usiadáy wokóá niej na wozie i trzepotaáy wielkimi
skrzydáami. Wtedy przeraĪony táum siĊ cofnąá. (…) Wreszcie kat wziąá ją za rĊkĊ, a ona w poĞpiechu rzucaáa na áabĊdzie jedenaĞcie koszul i stanĊáo
przed nimi jedenastu cudownych ksiąĪąt, tylko najmáodszy miaá zamiast jednej rĊki áabĊdzie skrzydáo, bo w jego koszulce zabrakáo rĊkawa, Eliza nie
zdąĪyáa jej skoĔczyü.
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ELIZA: /plik „lektor-dziewczynka”/
Teraz mogĊ juĪ mówiü!
NARRATOR: /plik „lektor-narrator”/
Zawoáaáa.
ELIZA: /plik „lektor-dziewczynka”/
Jestem niewinna! (…)
BRAT ELIZY: /plik „lektor-cháopiec”/
Tak jest niewinna
NARRATOR: /plik „lektor-narrator”/
– zawoáaá najstarszy z braci i opowiedziaá o wszystkim, co siĊ zdarzyáo, a kiedy mówiá, rozszedá siĊ zapach jak z milionów róĪ. (…) Na szczycie
zakwitá kwiat, biaáy i lĞniący, jaĞniaá jak gwiazda; ten wáaĞnie kwiat zerwaá król i poáoĪyá na piersi Elizy, a wtedy Eliza obudziáa siĊ ze spokojem
i szczĊĞciem w sercu.
W tle dĨwiĊk bijących dzwonów/plik „dzwony”/
oraz áopot ptasich skrzydeá /plik „áopot skrzydeá”/
I rozdzwoniáy siĊ koĞcielne dzwony, wielkimi stadami nadleciaáy ptaki i ruszyá na zamek orszak weselny, jakiego nie widziaá jeszcze Īaden król.
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Lista plików
sáuchowiska
„Dzikie áabĊdzie – fragmenty”
na podstawie tekstu Hansa Christiana Andersena
Nazwa folderu
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ƑcieǏki lektorskie

ƑcieǏka muzyczna

ƑcieǏki efektów

Nazwa pliku

Czas trwania

lektor-chųopiec.wav

00:00:06

lektor-dziewczynka.wav

00:00:06

lektor-narrator.wav

00:03:40

intro.mp3

00:00:15

atmosfera rynku.wav

00:00:26

dzwony.wav

00:00:28

koŷ ciČgnČcy wóz.wav

00:00:19

krzyczČcy tųum.wav

00:00:36

ųopot skrzydeų.wav

00:00:15

sųoneczny dzieŷ.wav

00:00:27

stado ptaków.mp3

00:00:20

startujČce ptaki.mp3

00:00:03

szloch.mp3

00:00:17

Strona 6 z 6

