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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
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CZ  PISEMNA 

S.09-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 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Wska  prawid ow  kolejno  w procesie przygotowania telewizyjnego programu publicystycznego. 

A. Scenariusz, projekt scenograficzny, rodki studyjno-techniczne, ustawianie dekoracji, 
ustawianie wiat a, próba kamerowa, rejestracja, monta , kolaudacja, przegl d techniczno-
emisyjny. 

B. rodki studyjno-techniczne, ustawianie wiat a, kolaudacja, rejestracja, próba kamerowa, 
monta , projekt scenograficzny, ustawianie dekoracji, przegl d techniczno-emisyjny, 
scenariusz. 

C. Scenariusz, próba kamerowa, projekt scenograficzny, kolaudacja, ustawianie wiat a, przegl d 
techniczno-emisyjny, ustawianie dekoracji, rodki studyjno-techniczne, monta , rejestracja. 

D. rodki studyjno-techniczne, ustawienie dekoracji, ustawianie wiat a, monta , próba 
kamerowa, projekt scenograficzny, przegl d techniczno-emisyjny, scenariusz, rejestracja, 
projekt scenograficzny. 

Zadanie 2. 
Próby kamerowe s  elementem 

A. castingu. 
B. kolaudacji. 
C. okresu studyjnego. 
D. opracowania scenariusza. 

Zadanie 3. 
Wska  prawid ow  kolejno  w procesie produkcyjnym realizacji filmu. 

A. Kalendarzowy plan zdj , scenariusz, obsada, zdj cia, próby kamerowe, monta , scenografia. 
B. Scenariusz, kalendarzowy plan zdj , zdj cia, próby kamerowe, obsada, monta , scenografia. 
C. Kalendarzowy plan zdj , scenografia, obsada, próby kamerowe, zdj cia, monta , scenariusz. 
D. Scenariusz, obsada, kalendarzowy plan zdj , scenografia, próby kamerowe, zdj cia, monta . 

Zadanie 4. 
Szczegó owy plan filmu, w którym zawarte s  mi dzy innymi numery uj , metra , kolejne dni 
zdj ciowe, to 

A. bilans okresu zdj ciowego. 
B. kalendarzowy plan zdj . 
C. harmonogram produkcji. 
D. scenopis. 
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Zadanie 5. 
Kiedy w produkcji filmowej zaczyna si  okres monta u i ud wi kowienia? 

A. Po kolaudacji filmu. 
B. Po ostatnim dniu zdj ciowym. 
C. Po dokonaniu wyboru obiektów zdj ciowych. 
D. Po zatwierdzeniu szczegó owego planu produkcji filmu. 

Zadanie 6. 
Okresem przygotowawczym w produkcji filmu jest 

A. nagranie dubli. 
B. nagranie postsynchronów. 
C. sporz dzenie kalendarzowego planu zdj . 
D. opracowanie warunków skierowania filmu do produkcji. 

Zadanie 7. 
W czasie przygotowania programu telewizyjnego, asystent kierownika produkcji powinien 

A. opracowa  scenariusz. 
B. podpisa  umowy z uczestnikami. 
C. uczestniczy  w dokumentacji programu. 
D. uczestniczy  w wyborze materia ów archiwalnych. 

Zadanie 8. 
Czym rozpoczyna si  okres przygotowawczy w produkcji filmu fabularnego? 

A. Dokonaniem wyboru odtwórców ról pierwszoplanowych. 
B. Dokonaniem wyboru obiektów zdj ciowych. 
C. Skierowaniem scenariusza do realizacji. 
D. Zatwierdzeniem scenopisu. 

Zadanie 9. 
Do zrealizowania programu publicystycznego z trzema uczestnikami nale y zarezerwowa  

A. ma e studio telewizyjne. 
B. wóz wielokamerowy. 
C. sal  przegl dow . 
D. wóz ENG. 

Zadanie 10. 
Do transmisji telewizyjnej z du ej imprezy muzycznej trzeba zarezerwowa  

A. telekino. 
B. kamer  Betacam SP. 
C. wielokamerowy wóz transmisyjny. 
D. urz dzenie do kopiowania materia u zdj ciowego. 
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Zadanie 11. 
Zak ad rodków Inscenizacyjnych Wytwórni Filmów Fabularnych wiadczy, mi dzy innymi, us ug  
wynajmu 

A. sprz tu d wi kowego. 
B. hal zdj ciowych. 
C. monta owni. 
D. agregatów. 

Zadanie 12. 
Podstawowym no nikiem do utrwalania i wy wietlania filmu jest 

A. DVD. 
B. DVcam. 
C. Beta camSP. 
D. Ta ma wiat oczu a. 

Zadanie 13. 
Do realizacji programu telewizyjnego, tzw. szybkiego przebiegu, nale y przygotowa  

A. kasety VHS. 
B. kasety DAT. 
C. p yty DVD. 
D. dyski optyczne XDCAM. 

Zadanie 14. 
Osprz tem zdj ciowym s : 

A. statyw, os ona wizjera, obiektyw, r czka do kamery. 
B. kamera, Kamkorder BetacamSP, kamera Arriflex. 
C. wózek zdj ciowy, kran kamerowy, podno nik. 
D. system magnetowidowy, rekorder, player. 

Zadanie 15. 
Jak nazywany jest wózek pod kamer ? 

A. Kran kamerowy. 
B. Rami  kamerowe. 
C. Steadycam. 
D. Dolka. 
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Zadanie 16. 
Studyjny sprz t d wi kowy stanowi : 

A. r czki do kamery, podno nik, system magnetowidowy. 
B. mikser foniczny, mikrofon, magnetofon.  
C. kamera, wizjer, kran. 
D. folie, statyw, obiektyw. 

Zadanie 17. 
Mikroport to 

A. magnetofon. 
B. mikser foniczny. 
C. urz dzenie do imitacji d wi ku. 
D. bezprzewodowy mikrofon z nadajnikiem. 

Zadanie 18. 
Negatyw tonu s u y do 

A. sporz dzania dup negatywu. 
B. uzyskiwania efektów optycznych. 
C. miksowania cie ek d wi kowych. 
D. wykonywania negatywu d wi ku optycznego filmu. 

Zadanie 19. 
Do pomiaru wiat a w plenerze s u y 

A. wiat omierz. 
B. pryzmat. 
C. obiektyw. 
D. dalmierz. 

Zadanie 20. 
„Motylkami” nazywa si  

A. czarne plansze do wys aniania wiat a. 
B. wys onki i regulatory strumienia wiat a. 
C. bia e plansze do wiecenia wiat em odbitym. 
D. urz dzenia do instalacji reflektorów na wysoko ci. 

Zadanie 21. 
Do przeprowadzenia du ej transmisji telewizyjnej nale y zamówi  

A. telekino. 
B. transkoder. 
C. kamery ENG. 
D. wielokamerowy wóz transmisyjny. 
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Zadanie 22. 
Dokumentem sporz dzanym w okresie prac przygotowawczych filmu jest 

A. kosztorys filmu. 
B. szczegó owy plan filmu. 
C. filmowy plan operatywny. 
D. kosztorys, obejmuj cy koszty pracy ekipy produkcyjnej. 

Zadanie 23. 
Dokumentem zawieraj cym informacje o konieczno ci i zmianie obiektu zdj ciowego jest 

A. scenariusz. 
B. raport monta owy. 
C. szczegó owy plan filmu. 
D. kalendarzowy plan zdj . 

Zadanie 24. 
Który rodzaj no nika nale y zabezpieczy  do realizacji programu telewizyjnego? 

A. Kasety VHS. 
B. Kasety BetaCam. 
C. Negatyw obrazu. 
D. Reversal Intermediate. 

Zadanie 25. 
Scenopis jest podstaw  do 

A. napisania scenariusza filmu. 
B. podpisania umów z aktorami. 
C. skierowania filmu do produkcji. 
D. wykonania teczki obiektów zdj ciowych. 

Zadanie 26. 
W grupie kosztów produkcji filmu, poza kosztami bezpo rednimi, nale y równie  uwzgl dni  

A. honorarium realizatora wizji. 
B. honorarium operatora d wi ku. 
C. koszt zakupu kamer reporterskich. 
D. koszt ubezpieczenia rodków inscenizacyjnych. 

Zadanie 27. 
Kosztorys planowanej produkcji sporz dza si  w celu okre lenia 

A. wszystkich kosztów planowanej produkcji. 
B. wszystkich kosztów postprodukcyjnych. 
C. wy cznie kosztów nieprzewidywalnych. 
D. wy cznie kosztów monta owych. 
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Zadanie 28. 
Która pozycja kosztów powinna znale  si  w kosztorysie telewizyjnej audycji publicystycznej? 

A. Honoraria redakcyjne. 
B. Honorarium imitatora d wi ku. 
C. Koszty wynajmu sali przegl dowej. 
D. Koszty wynajmu hali zdj ciowej. 

Zadanie 29. 
W segmencie wynagrodze  audycji telewizyjnej znajduj  si  koszty 

A. wynajmu rekwizytów i kostiumów. 
B. pracy ekipy realizacyjnej. 
C. wynajmu transportu. 
D. reklamy. 

Zadanie 30. 
Poprawnie planuj c okres zdj ciowy nale y uwzgl dni  

A. terminy dost pno ci obiektów zdj ciowych. 
B. oczekiwania sponsorów filmu. 
C. planowany termin premiery. 
D. terminy monta u. 

Zadanie 31. 
Do podstawowych kosztów w kosztorysie audycji telewizyjnej nale  koszty 

A. promocji. 
B. ubezpieczenia. 
C. ekipy realizacyjnej. 
D. us ug dodatkowych. 

Zadanie 32. 
Do zada  asystenta kierownika produkcji nale y 

A. kierowanie budow  dekoracji. 
B. kierowanie zespo em rekwizytorów. 
C. wybór materia ów pirotechnicznych. 
D. organizowanie prac zwi zanych ze zmian  obiektów zdj ciowych. 

Zadanie 33. 
W celu likwidacji planu zdj ciowego, nale y 

A. sporz dzi  kosztorys. 
B. rozwi za  umowy z uczestnikami. 
C. zamówi  transport do przewozu ekipy realizacyjnej. 
D. zamówi  transport do przewozu dekoracji i sprz tu technicznego. 
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Zadanie 34. 
Do monta u telewizyjnej audycji cyklicznej nale y zamówi  

A. telekino. 
B. sal  synchronizacyjn . 
C. zestaw monta owy AVID. 
D. stó  monta owy czterotalerzowy. 

Zadanie 35. 
Do zmontowania materia ów, tzw. „szybkiego przebiegu”, nale y wynaj  

A. zestaw liniowy BetaSP. 
B. zestaw nieliniowy FinalCut. 
C. kabin  lektorsk . 
D. zestaw protools. 

Zadanie 36. 
Kiedy wykonuje si  postsynchrony? 

A. Po zmiksowaniu cie ek d wi kowych. 
B. Przed rozpocz ciem zdj . 
C. Po zako czeniu zdj . 
D. W trakcie nagrania. 

Zadanie 37. 
Jednym z etapów postprodukcji jest 

A. wykonanie playbacków. 
B. podpisanie umów z aktorami. 
C. wybór obiektów zdj ciowych. 
D. zmiksowanie cie ek d wi kowych. 

Zadanie 38. 
Zmontowano program telewizyjny. Wska  czynno  bezpo rednio poprzedzaj c  emisj  programu. 

A. Zamówienie kabiny lektorskiej. 
B. Wgranie ilustracji d wi kowej. 
C. Przegl d techniczny i emisyjny. 
D. Zorganizowanie kolaudacji programu. 
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Zadanie 39. 
Korzystaj c z materia ów zarejestrowanego programu rozrywkowego nale y zmontowa  teledyski. 
Czynno ci  poprzedzaj c  monta  powinno by  

A. wynaj cie ekipy zdj ciowej ze sprz tem. 
B. zamówienie zgrania cie ek d wi kowych. 
C. zamówienie zestawu monta owego. 
D. zamówienie telekina. 

Zadanie 40. 
Z roboczego materia u zdj ciowego nale y wykona  zwiastun filmu. W zwi zku z tym konieczne b dzie 
zamówienie 

A. monta u filmowego. 
B. dokr tek zdj ciowych. 
C. sali synchronizacyjnej. 
D. wkopiowanie z kopii wzorcowej. 
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