
Nazwa 
kwalifikacji: Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/tele wizyjnej 
Oznaczenie 
kwalifikacji: S.09
Numer zadania: 01
Kod arkusza: S.09-01-17.06

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1
Rezultat 1: Wykaz osób bior ących udział w dokumentacji przed realizacj ą 
programu telewizyjnego wozem transmisyjnym
wpisane:

R.1.1 redaktor odpowiedzialny
R.1.2 reżyser/realizator wizji
R.1.3 scenograf
R.1.4 kierownik produkcji
R.1.5 inżynier wozu transmisyjnego
R.2 Rezultat 2: Plan zaopatrzenia w meble i rekwizyt y

wpisane:
R.2.1 sztalugi, 15, wynajem
R.2.2 stoły wysokie, drewniane, 6, wykonanie
R.2.3 szklanki z sokiem, 34, zakup/wynajem
R.2.4 obrazy olejne 5, grafiki 5, obrazy – portrety 5
R.2.5 kolekcje: muszle, porcelanowe figurki zwierząt, guziki
R.2.6 stoliki niskie, 7, wynajem
R.2.7 fotele, 34, wynajem
R.3 Rezultat 3: Wykaz zada ń dla scenografa w etapie przygotowania produkcji

wpisane:
R.3.1 przygotowanie projektu scenografii w głównej sali Domu Kultury w Łasku
R.3.2 zlecenie pozyskania/pozyskanie sztalug, szklanek, niskich stolików i foteli
R.3.3 zlecenie zakupu/zakup soku
R.3.4 wybranie/przygotowanie/pozyskanie strojów dla prowadzących audycję
R.3.5 omówienie strojów z uczestnikami audycji
R.3.6 nadzorowanie ustawienia scenografii i rekwizytów
R.4 Rezultat 4: Metryka audycji

wpisane:
R.4.1 tytuł odcinka: Piątek w Łasku
R.4.2 tytuł cyklu: Piątek, zabawy początek
R.4.3

producent - Janusz Idziński, redaktor odpowiedzialny - Wiktoria Rychter, kierownik 
produkcji - Danuta Nowak

R.4.4
reżyseria - Marek Bielik, scenariusz - Anna Adamiak, realizacja - Marek Bielik, 
scenografia - Witold Dominiak

R.4.5
krótka treść/ streszczenie 
Należy podać cel cyklu a także tego odcinka programu.

R.4.6 termin i miejsce realizacji: 20.10.2017  lub 10.2017 Dom Kultury w Łasku
R.4.7 nazwiska prowadzących: Nina Makowska, Janusz Zborkiewicz

R.4.8
imiona i nazwiska uczestników: Wadim Mirski, Natalia Gałuszka, Anna Woźnica, Marta 
Sowińska, Adam Nadolny, Halina Majewska, Joanna Dyja, Zdzisław Wąski, Damian 
Kaczkowski, Sławomir Brodowski, Katarzyna Omska, Grażyna Suska 

R.4.9 nazwy zespołów: „Łaskowiczanie”, „Daj czadu", „Teraz My”
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