
Nazwa kwalifikacji: Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej 
Oznaczenie kwalifikacji: S.09 
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 12 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  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PRAKTYCZNA 
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Czas trwania egzaminu:180 minut 
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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 
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Zadanie egzaminacyjne 

Na podstawie analizy scenopisu scen 15 i 16, b d cych fragmentami odcinka I pt. „Dobra Pani” serialu 
telewizyjnego „Siostrzyczki”, sporz d  dokumentacj  zwi zan  z organizacj  produkcji i realizacji tych 
scen: 

− za o enia produkcyjne dla pionu operatorskiego,  
− wykaz sprz tu zdj ciowego i osprz tu o wietleniowego, 
− wykaz sprz tu d wi kowego, 
− wykaz obiektów zdj ciowych, 
− za o enia produkcyjne dla pionu scenograficznego, 
− wykaz dzia a  dla pionu kierownika produkcji zapewniaj cych bezpiecze stwo planu 

zdj ciowego. 
Druki do wype nienia dokumentów znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym. 

Scenopis scen 15 i 16, b d cych fragmentami odcinka I pt. „Dobra Pani” serialu telewizyjnego 
„Siostrzyczki” 

Scena 15 

DZIEDZINIEC KLASZTORU. DZIE . 

Z klasztornej kaplicy do ogrodu wychodzi gromada sióstr zakonnych. S  w ród nich LUKRECJA , 
KLARA, FILIPA i ZENOBIA. Przodem id  PRUDENCJA i MAKSYMA, ok. 50-letnia Matka Prze o ona. 
Wysoka, mocna w ruchach i charakterze. Przywyk a do wydawania polece  i pos uchu. 
Siostry rozchodz  si  do swoich zaj , wchodz  do drzwi klasztornych budynków. LUKRECJA i KLARA 
odprowadzaj  niespokojnymi spojrzeniami PRUDENCJ  i MAKSYM , które oddalaj  si  alejk  w ród 
starannie utrzymanych klombów. 
Przez chwil  MAKSYMA i PRUDENCJA id  w milczeniu. MAKSYMA zastanawia si  nad  czym , 
PRUDENCJA czeka z niepokojem. 

MAKSYMA 

Mo e mi siostra powiedzie , kiedy ta my l powsta a w g owie siostry? 
  PRUDENCJA odchrz kuje, starannie dobiera s owa. 

PRUDENCJA 

  W a ciwie …To nie moja my l. 
  (po pytaj cym spojrzeniu Maksymy) 
  To znaczy przemkn o mi to przez g ow , 
  prosz  matki prze o onej. Ale dopiero miejscowi 
  ludzie …uj li to w s owa 

MAKSYMA 

  Miejscowi ludzie…. 
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PRUDENCJA 

  Tak jest, prosz  matki. Kilka kobiet i m czyzn …wyrazi o wol  ca ej okolicy. 

MAKSYMA 

  Wol  ci gni cia sióstr do tego domu? 

PRUDENCJA 

  Wol  kontynuowania tradycji …dobrej Pani. 
  Tak nazwali pani  Idali  Koniecpolsk , która 
  by a oparciem dla wszystkich tam mieszkaj cych. 
  G ównie dla dzieci, ale nie tylko. 

MAKSYMA zatrzymuje si , patrzy na PRUDENCJ  uwa nie. 

MAKSYMA 

  I to ta wola w a nie sprawi a, e przelotna my l Siostry zamieni a si  w konkretn  ide ? 
PRUDENCJA kiwa g ow , chwil  wytrzymuje spojrzenie MAKSYMY, 
potem spuszcza wzrok. MAKSYMA mówi delikatnym, ale stanowczym tonem. 

MAKSYMA 

  Nie ma w tej idei ani cienia pychy? 
  Pragnienia w adzy …we w asnym domu. 

PRUDENCJA szybko podnosi wzrok, patrzy znów wprost w oczy MAKSYMY.  
Mówi pewnym tonem. 

PRUDENCJA 

  Modli am si  matko, wiele dni. Pyta am Boga …i siebie. 
  Jestem pewna moich motywacji. 

MAKSYMA kiwa g ow , jest zadowolona. 

MAKSYMA 

  To dobrze, bardzo dobrze. A pozosta e siostry? Które chc  si  przenie ? 

PRUDENCJA 

  (znów traci pewno  siebie) 
  Nie wiem jeszcze, siostro prze o ona. 
  Mo e siostra Klara i siostra Lukrecja. … 

MAKSYMA podnosi brwi. 

MAKSYMA 

  Mo e? 
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  (kr ci g ow ) 
  A co, je li si  rozmy l ? Chyba siostra nie chce sama zamieszka  w tym domu ? 

PRUDENCJA 

  Nie, nie chc  ...to by oby …niestosowne. I bezcelowe. 
  A przede wszystkim niezgodne z nasza regu . Cho  pani Idalia sama dawa a sobie rad . 

MAKSYMA 

  Ale to by a osoba wiecka. Bardzo dzielna, ale wiecka. 
  Nasza regu a nie przewiduje takich wyj tków. 

PRUDENCJA 

   Wiem, matko prze o ona. Siostry, które tam pojecha y ze mn , maj  mnie powiadomi  o swojej 
  decyzji. 

   Jeszcze dzi . 
MAKSYMA przyjmuje to do wiadomo ci, kiwa g ow . 

MAKSYMA 

  Dobrze, siostro Prudencjo. Umawiamy si . Minimum trzy siostry. 

PRUDENCJA 

  (nie jest pewna, co z tego wyjdzie ) 
  Je li nie, prosz  eby siostra zdecydowa a co z domem. 

MAKSYMA ujmuje j  delikatnym ruchem pod rami , prowadzi  

MAKSYMA 

  Jestem z siostry dumna … ca a ta idea, to prawdziwy odruch serca. No i mam nadziej , e  
  rozumu troch  te . 
U miecha si , PRUDENCJA patrzy na ni  z wdzi czno ci . Id  dalej, zatrzymuj  si  przed drzwiami. 
Maksyma spogl da na PRUDENCJ  i mówi, z udan  powag . 

MAKSYMA 

  Ale to nie dlatego, e siostrze jest u nas le? 
PRUDENCJA patrzy na ni  zaskoczona, chce szybko zaprzeczy   
MAKSYMA u miecha si . 

MAKSYMA 

  artowa am … artowa am. Cho  wiem, e czasem ci ko ze mn  wytrzyma . 
PRUDENCJA oddycha z ulg . MAKSYMA popycha drzwi. 
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MAKSYMA 

  No to …dowiedzmy si  prawdy. 

Scena 16 

PLENER PRZED WILL  W OGRODZIE. DZIE . 

Przy otwartej bramie zebra a si  spora  grupa miejscowych. Kobiety, m czy ni, dzieci. Wszyscy 
od wi tnie ubrani, dzieci z polnymi kwiatkami. Zbysio, Jasio i czterech innych m czyzn stoj  w szeregu, 
jak na zbiórce. Mariola, Ela, i Pani Jadzia przesuwaj  si  przed nimi, i lustruj  ich r ce i twarze, jak 
sier anci przed przegl dem plutonu. 
Mariola zatrzymuje si  przed Zbysiem, który pos usznie pokazuje d onie, wierzchem i wn trzem. Mariola 
sprawdza jego paznokcie, mruczy co , nie jest zadowolona. 

MARIOLA 

  Szczotki w domu nie masz? 
  (podnosi nagle czujny wzrok na twarz Zbysia) 
  Chuchnij no mi… 

ZBYSIO 

  (z buzi  w ciup) 
  Ale  sk d …Mariolka …. 

MARIOLA 

  (gro nie)   
  Mówi  ci …chuchnij! 

ZBYSIO 

  (jak najp ycej)   
  Hu… 

MARIOLA 

  Pi e ! 

ZBYSIO 

  Jak Boga kocham, Mariolka …ja ? No co Ty! Jedno piwko, takie ma e… 
Pokazuje dwoma palcami szpar  na centymetr. 

MARIOLA 

  Zabieraj si  do domu …jazda mi st d, ale ju ! 
Zbysio patrzy na ni  przestraszony, potem na pozosta e kobiety, które piorunuj  go  wzrokiem. 
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ZBYSIO 

  Przysi gam… na, na … 
  (szuka obiektu, zatrzymuje wzrok na Jasiu) 
  Na g ow  Jasia! Jedno ma e piwko! 

Jasio cofa si  od niego odruchowo, wyl kniony z powodu tej przysi gi. 

JASIO 

  No, no… ty czego  

PANI JADZIA 

  Bardzo czu ? 

MARIOLA 

  Jak z cyga skiego browaru! 

ZBYSIO 

  Jakiego… ? 

ELA 

(do gromadki dzieci)  
  Ma które  mi tow  gum  do ucia? 

Dzieciaki szybko sprawdzaj  mi dzy sob , do przodu wysuwa si  jedna z dziewczynek. Podchodzi do 
ZBYSIA i cz stuje go gum . 

MARIOLA 

(gro nie) 
  Masz u … ca y czas! I trzymaj si  z daleka, jasne! 
JASIO wyci ga r k  do dziewczynki. 

JASIO 

  Ja te  mog ? Dwie… 
MARIOLA zaciska wargi z irytacji. Nie zd a nic powiedzie , bo od strony ulicy rozlega si  tupot i g osy 
dwóch nadbiegaj cych, zdyszanych ch opców w bia ych koszulkach i granatowych spodniach. 

CH OPCY 

  Jad !   Jad ! 
Kobiety, m czy ni i dzieci po piesznie formuj  dwa szeregi. Dzieci z przodu, z kwiatkami. ZBYSIA 
i JASIA wypychaj  do ty u, do trzeciego szeregu. Obaj uj  po piesznie gum  i chuchaj  sobie nawzajem. 
K óc c si  jednocze nie po cichu o to, który którego namówi  do grzechu . 
Ulic  zbli aj  si  samochód sióstr i furgonetka Nyska. 
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Podje d aj  pod bram  i zatrzymuj  si . PRUDENCJA, LUKRECJA, KLARA i FILIPA wychodz  
z samochodu, patrz  na zebrany t umek. 
MARIOLA popycha dziewczynk , która cz stowa a gum  do ucia. 
Ma a wysuwa si  nie mia o do przodu, z bukietem polnych kwiatków podchodzi do sióstr. 

DZIEWCZYNKA 

  Z ca ego serca … 
  (zapomnia a co dalej, odwraca si   do ty u sp oszona, kobiety, szepcz  do niej, ma a   

  przypomina sobie) 
  Witamy czcz …czczcigodne siostry i yczymy wszystkiego najlepszego.  

(szuka znów s ów, wreszcie wypala) 
  Na nowej drodze ycia! 

Wr cza kwiatki PRUDENCJI, ona przyjmuje je z u miechem, pochyla si  i ca uje dziewczynk  w oba 
policzki. Ma a czerwienieje i ucieka, chowa si  za grup . PRUDENCJA prostuje si , patrzy na zebranych. 

PRUDENCJA 

  To nie taka nowa droga dla nas, ale serdecznie dzi kujemy. 

ZBYSIO 

  Mia o by : yczymy wszystkiego najlepszego w pracy z nami.  

JASIO 

  I eby siostrom nie zabrak o cierpliwo ci. 
Lekkie zamieszanie w grupie, MARIOLA ucisza ZBYSIA i JASIA niecierpliwymi gestami, oni protestuj , 
e przecie  dobrze pami tali. Od strony Nyski zbli a si  KIEROWCA. 

KIEROWCA 

  To jak b dzie, siostrzyczki …wy adowujemy?  
PRUDENCJA wzdycha g boko. 

PRUDENCJA 

  Wy adowujemy! 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b dzie 6 rezultatów: 
− za o enia produkcyjne dla pionu operatorskiego,  
− wykaz sprz tu zdj ciowego i osprz tu o wietleniowego, 
− wykaz sprz tu d wi kowego, 
− wykaz obiektów zdj ciowych, 
− za o enia produkcyjne dla pionu scenograficznego, 
− wykaz dzia a  dla pionu kierownika produkcji zapewniaj cych bezpiecze stwo planu 

zdj ciowego. 

Za o enia produkcyjne dla pionu operatorskiego 

 Scena 15  Scena 16 

Lokalizacja obiektu zdj ciowego 
 

Liczba planowanych dni 
zdj ciowych  

Zdj cia w plenerze Zdj cia we 
wn trzach Zdj cia w plenerze Zdj cia we 

wn trzach 

    

Czas akcji sceny     

Odtwórcy Role g ówne 

   

 

Epizody 

   

Staty ci 
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Wykaz sprz tu zdj ciowego i osprz tu o wietleniowego 

SPRZ T ZDJ CIOWY I OSPRZ T O WIETLENIOWY  

Lp. Scena 15  Lp. Scena 16 

  

szt.   szt. 

  

szt.   szt. 

  

szt.   szt. 

  

szt.   szt. 

  

szt.   szt. 

  

szt.   szt. 
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Wykaz sprz tu d wi kowego 

Wykaz obiektów zdj ciowych 

SPRZ T D WI KOWY  

Lp. Scena 15  Lp. 

  szt.   szt. 

  szt.   szt. 

  szt.   szt. 

  szt.   szt. 

  szt.   szt. 

  szt.   szt. 

Scena 16 

Lp. Scena 15 Lp. Scena 16 

    

    

    

    

    

    

OBIEKTY ZDJ CIOWE  
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Za o enia produkcyjne dla pionu scenograficznego 
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Wykaz dzia a  dla pionu kierownika produkcji zapewniaj cych bezpiecze stwo planu zdj ciowego 

L.p. Dzia anie 
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