
Nazwa kwalifikacji: Monta  nagra  d wi kowych 
Oznaczenie kwalifikacji: S.04 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Na przygotowanym stanowisku pracy wyposa onym w niezb dne materia y, narz dzia i sprz t wykonaj 
monta  s uchowiska, do którego ród owe pliki d wi kowe znajduj  si  na pulpicie komputera w folderze 
„S UCHOWISKO”.  

Stwórz na pulpicie komputera folder roboczy i nazwij go swoim numerem PESEL. 

Uruchom oprogramowanie. 

W programie do edycji d wi ku utwórz projekt monta owy s uchowiska z odr bnymi cie kami dla 
ka dego typu plików ród owych (lektorskich, efektów, muzyki). Wymagane parametry projektu 
monta owego wynosz  24 bit/44,1kHz. Wszystkie pliki u yte w projekcie musz  zosta  przekonwertowane 
do parametrów projektu monta owego i zapisane w folderze roboczym pod t  sam  nazw . 

Zmontuj s uchowisko zgodnie z zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym scenariuszem i wykorzystaj 
wszystkie pliki wymienione na li cie plików. Pliki ród owe to materia  surowy, wymagaj cy edycji 
(usuni cia: zb dnych oddechów, odg osów studia, zb dnego wyrazu, zb dnego powtórzenia i le 
przeczytanego tekstu) oraz zastosowania obróbki zakresu dynamicznego i korekcji barwowej d wi ku. 
Sposób wykorzystania plików efektów (d ugo  trwania, panorama, zmiksowanie dwóch i wi cej cie ek, 
u ycie efektów do kszta towania przestrzeni) zale  od Twojej inwencji.  

D ugo  zmontowanego materia u ma wynosi  maksymalnie cztery minuty. 

Uwaga: 
Przed przyst pieniem do obróbki zakresu dynamicznego i korekcji barwowej d wi ku zg o  
Przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  praktyczn  (PZNCP), przez podniesienie r ki, zamiar 
wykonywania tych czynno ci i po uzyskaniu zgody wykonaj je w obecno ci egzaminatora. 

Zmontowane s uchowisko zapisz w swoim folderze roboczym w nast puj cych formatach plików:  
Wave PCM, stereo, 16bit/44,1kHz; 
MP3, stereo, 320 bit/s, 48kHz.  

redni poziom sygna u (RMS) plików zmontowanego s uchowiska powinien zawiera  si  w przedziale  
od -18 dBFS do -14 dBFS. Warto  szczytowa poziomu sygna u nie mo e przekracza  -0,5dBFS. 

Wykonaj archiwizacj  ca ego projektu monta owego na p ycie CD-R w formacie danych i opisz p yt  
swoim numerem PESEL. 

Zarchiwizowany na p ycie CD-R projekt monta owy pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.  
Nie wy czaj komputera. 

Strona 2 z 5

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



SCENARIUSZ 

S uchowisko „Dzikie ab dzie – fragmenty” 
na podstawie tekstu Hansa Christiana Andersena 

Muzyka pocz tkowa /plik „intro”/ 

NARRATOR: /plik „lektor-narrator”/ 

Hans Christian Andersen – Dzikie ab dzie. Cz  druga. 

NARRATOR: /plik „lektor-narrator”/ 

Eliza mia a zgin  w czerwonych p omieniach. Ze wspania ych królewskich komnat zabrano j  do ciemnej, 
wilgotnej jamy, gdzie przez okratowane okno gwizda  wiatr. Zamiast aksamitu i jedwabiu dali jej t  wi zk  
pokrzyw, które zerwa a, na niej mog a po o y  g ow , ostre, pal ce koszulki, które zrobi a, mia y jej s u y  
za ko dr , ale lepiej nie mogli jej obdarowa , wzi a si  zaraz do pracy i modli a si  do Boga. (…)  

W tle s ycha  opot skrzyde  /plik „ opot skrzyde ”/ 
 i szloch Elizy /plik „szloch”/. 

Pod wieczór tu  obok kraty zaszumia o ab dzie skrzyd o, to najm odszy z braci odnalaz  siostr , a ona 
g o no szlocha a z rado ci, chocia  wiedzia a, e nadchodz ca noc mo e by  ostatni  noc  jej ycia. Ale 
praca by a prawie uko czona, a bracia tu  obok. (…) O pierwszym brzasku – s o ce mia o wsta  dopiero 
za godzin  – u bram zamku stan o jedenastu braci, dali widzenia z królem, ale powiedziano im, e to 
niemo liwe, przecie  jest noc, król pi i nikt nie odwa y si  go budzi .  
Bracia b agali, grozili, przyszed  stra nik, ba, nawet sam król wyszed  i pyta , co si  dzieje, ale w tej samej 
chwili wsta o s o ce i bracia znikn li, a ponad zamek wzlecia o jedena cie dzikich ab dzi.  

W tle s ycha  d wi k wierszczy /z pliku ”s oneczny dzie ”/ 
 oraz opot skrzyde   i odg os startuj cych ptaków /plik „ opot skrzyde ” i plik „startuj ce ptaki”/. 

*** 

W tle s ycha  atmosfer  jarmarku /plik „atmosfera rynku”/, 
 okrzyki t umu /plik „krzycz cy t um”/,  

stukot ko skich kopyt oraz skrzypienie wozu /plik „ko  ci gn cy wóz”/. 

Za bram  miasta wyleg  ca y lud, wszyscy chcieli zobaczy , jak b dzie si  pali  wied ma. Wóz, na którym 
siedzia a Eliza, ci gn  chudy ko . Ubrana by a w koszul  z grubego workowatego p ótna, jej cudne, d ugie 
w osy lu no zwisa y wokó  pi knej g owy, policzki by y miertelnie blade, usta leciutko si  porusza y,  
a palce splata y zielon  ni ; nawet w drodze na mier  Eliza nie zaprzesta a rozpocz tej pracy. U jej stóp 
le a o dziesi  koszulek, robi a jedenast . (…)  

S ycha  coraz g o niejszy krzycz cy t um /plik „krzycz cy t um”/, 
 a nast pnie opot skrzyde   i odg osy stada nadlatuj cych ptaków /plik „ opot skrzyde ” 

i plik „stado ptaków”/. 

T um zacz  napiera , eby podrze  na strz py koszulki, a wtedy nadlecia o jedena cie ab dzi, usiad y 
wokó  niej na wozie i trzepota y wielkimi skrzyd ami. Wtedy przera ony t um si  cofn . (…) Wreszcie kat 
wzi  j  za r k , a ona w po piechu rzuca a na ab dzie jedena cie koszul i stan o przed nimi jedenastu 
cudownych ksi t, tylko najm odszy mia  zamiast jednej r ki ab dzie skrzyd o, bo w jego koszulce 
zabrak o r kawa, Eliza nie zd y a jej sko czy . 

Strona 3 z 5

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



ELIZA: /plik „lektor-dziewczynka”/ 

Teraz mog  ju  mówi ! 

NARRATOR: /plik „lektor-narrator”/ 

Zawo a a. 

ELIZA: /plik „lektor-dziewczynka”/ 

Jestem niewinna! (…) 

BRAT ELIZY: /plik „lektor-ch opiec”/ 

Tak jest niewinna 

NARRATOR: /plik „lektor-narrator”/ 

– zawo a  najstarszy z braci i opowiedzia  o wszystkim, co si  zdarzy o, a kiedy mówi , rozszed  si  zapach 
jak z milionów ró . (…) Na szczycie zakwit  kwiat, bia y i l ni cy, ja nia  jak gwiazda; ten w a nie kwiat 
zerwa  król i po o y  na piersi Elizy, a wtedy Eliza obudzi a si  ze spokojem i szcz ciem w sercu.  

W tle d wi k bij cych dzwonów/plik „dzwony”/ 
oraz opot ptasich skrzyde  /plik „ opot skrzyde ”/ 

I rozdzwoni y si  ko cielne dzwony, wielkimi stadami nadlecia y ptaki i ruszy  na zamek orszak weselny, 
jakiego nie widzia  jeszcze aden król. 
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Lista plików 
s uchowiska 

„Dzikie ab dzie – fragmenty” 
na podstawie tekstu Hansa Christiana Andersena 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty: 
projekt monta owy s uchowiska,  
zmontowane s uchowisko zgodnie ze scenariuszem, 
formaty i parametry plików docelowych zmontowanego s uchowiska zgodne z wytycznymi, 
zarchiwizowany projekt monta owy s uchowiska  

oraz 
przebieg zastosowania obróbki zakresu dynamicznego i korekcji barwowej d wi ku. 

Nazwa folderu Nazwa pliku Czas trwania  

lektor-ch opiec.wav 00:00:06 

lektor-dziewczynka.wav 00:00:06 

lektor-narrator.wav 00:03:40 

cie ka muzyczna intro.mp3 00:00:15 

cie ki efektów  

atmosfera rynku.wav 00:00:26 

dzwony.wav 00:00:28 

ko  ci gn cy wóz.wav 00:00:19 

krzycz cy t um.wav 00:00:36 

opot skrzyde .wav 00:00:15 

s oneczny dzie .wav 00:00:27 

stado ptaków.mp3 00:00:20 

startuj ce ptaki.mp3 00:00:03 

szloch.mp3 00:00:17 

cie ki lektorskie  
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