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Pytania i poprawne odpowiedzi  

z II etapu V edycji Olimpiady 

 
 
 
1. W teorii komunikacji pojęcie redundancji dotyczy: 
a) komunikatu, który jest zbyt hermetyczny i skierowany do wąskiej grupy odbiorców 
b) komunikatu, który odznacza się nazbyt chaotyczną formą przez co jest niemożliwy do zrozumienia 
c) komunikatu, który zawiera więcej informacji, niż jest to niezbędne do przekazania jego treści 
d) komunikatu, który charakteryzuje wysoki stopień perswazji 
 
2. Zdjęcia w „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy są dziełem: 
a) Witolda Sobocińskiego 
b) Edwarda Kłosińskiego 
c) Wacława Dybowskiego 
d) wszystkich operatorów wymienionych w pozostałych odpowiedziach  
 
3. Wśród argumentów erystycznych wymienia się argumentum ad personam. Jest to sposób 
polegający na: 
a) odwołaniu się do autorytetów 
b) dedukcji 
c) zwracanie się bezpośrednio do audytorium, zamiast do oponenta 
d) osobistym oskarżaniu przeciwnika 
 
4. Sposób oglądania seriali charakteryzujący się odtwarzaniem po kilka lub kilkanaście odcinków z 
rzędu to: 
a) binge-watching 
b) cliffhanger 
c) streaming 
d) rom-com 
 
5. Która z niżej wymienionych platform wypuściła produkcję „Mozaika” (2017/2018) w reżyserii 
Stevena Soderbergha nie tylko jako serial, ale też jako interaktywne doświadczenie filmowe dostępne 
w aplikacji iOS i Android: 
a) Amazon 
b) HBO 
c) Netflix 
d) Apple TV 
 
6. Istniejąca od 1949 roku Wytwórnia Filmów Oświatowych działa w:  
a) Łodzi 
b) Warszawie 
c) Wrocławiu 
d) Krakowie 
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7. Kto założył w 1899 r. pierwsze stałe kino na ziemiach polskich? 
a) bracia Krzemińscy 
b) Kazimierz Prószyński 
c) bracia Lumière 
d) bracia Warner 
 
8. Za produkcję filmów „Ida” i „Zimna wojna” odpowiada firma: 
a) Watchout Studio 
b) Studio Munka 
c) Opus Film 
d) Telewizja Polska 
 
9. Który z poniższych współczesnych polskich filmów nie został nakręcony w czerni i bieli? 
a) „Rewers”, reż. Borys Lankosz 
b) „Body/Ciało”, reż. Małgorzata Szumowska 
c) „Cześć Tereska”, reż. Robert Gliński 
d) „Duże zwierzę”, reż. Jerzy Stuhr 
 
10. Firma istniejąca w Polsce od 1994 roku, która dystrybuuje do Polski kino artystyczne z całego 
świata. Prowadzi ona w Warszawie kino Muranów. O kim mowa? 
a) Gutek Film 
b) Best Film 
c) Forum Film Poland 
d) Against Gravity 
 
11. Który z poniższych polskich twórców jest autorem prekursorskiego eseju o przestrzeni 
pozakadrowej i sposobach jej wykorzystania w filmie? 
a) Andrzej Wajda 
b) Krzysztof Zanussi 
c) Grzegorz Królikiewicz  
d) Janusz Morgenstern 
 
12. Który z poniższych filmów charakteryzuje się budową nowelową? 
a) „Wszystko na sprzedaż”, reż. Andrzej Wajda 
b) „Krzyż Walecznych”, reż. Kazimierz Kutz 
c) „Struktura kryształu”, reż. Krzysztof Zanussi 
d) „Do widzenia, do jutra”, reż. Janusz Morgenstern 
 
13. Nagrody francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej (Académie des arts et techniques du 
cinéma) to: 
a) BAFTy 
b) Felixy 
c) Cezary 
d) Żaby 
 
14. Kto jest autorem kanonicznej dla historii kina koncepcji estetyczno-filmowej tzw. montażu 
atrakcji? 
a) Lew Kuleszow 
b) Sergiej Eisenstein 
c) Wsiewołod Pudowkin 
d) Dziga Wiertow 
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15. Gaffer to… 
a) mistrz oświetlenia na planie filmowym  
b) wózek służący do wykonywania zdjęć filmowych tuż nad powierzchnią ziemi 
c) filtr zmiękczający nakładany na obiektyw 
d) sekretarz planu filmowego 
 
16. Mac Guffin to… 
a) jeden z wynalazców niskiego klucza oświetleniowego w filmie; 
b) określenie na krótki udział znanej osobistości w filmie, serialu lub grze komputerowej; 
c) rodzaj przejścia montażowego, w którym kompozycja dwóch różnych ujęć jest dopasowana do 
ruchu bohatera, przedmiotu czy akcji; 
d) element filmu (przedmiot, miejsce, itd.) napędzający jego fabułę, motywujący działania postaci i 
będący pretekstem do rozwiązania przebiegu akcji. 
 
17. Jak nazywa się nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich będąca 
wyrazem najwyższego uznania: 
a) Laur 
b) Korona 
c) Pióro 
d) Berło 
 
18. Główny bohater „Powiększenia” Michelangela Antonioniego jest: 
a) fotografem 
b) filmowcem 
c) pisarzem 
d) tancerzem 
 
19. Reżyserem filmów „Do utraty tchu”, „Żyć własnym życiem” i „Pogarda” jest: 
a) Alfred Hitchcock 
b) Tadeusz Konwicki 
c) Jan Jakub Kolski 
d) Jean-Luc Godard 
 
20. Czyje malarstwo zostaje wprost przywołane w filmie „Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy? 
a) Claude’a Moneta 
b) Andrzeja Wróblewskiego 
c) Pabla Picassa 
d) H.R. Gigera 
 
21. Do jakiego okresu w kinie nawiązuje „Deszczowa piosenka” w reżyserii Stanleya Donena i Gene’a 
Kelly’ego? 
a) początków kina 
b) początków Hollywood 
c) przełomu dźwiękowego w kinie  
d) neorealizmu we Włoszech 
 
22. W filmie Andrzeja Wajdy „Pierścionek z orłem w koronie” (1992) znalazła się scena zapalania 
kieliszków z alkoholem. Jest to nawiązanie do podobnej sceny z: 
a) „Popiołu i diamentu” 
b) „Lotnej” 
c) „Polowania na muchy” 
d) „Zemsty” 
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23. Fabuła którego z wymienionych filmów nie ma nic wspólnego z biografią jego reżysera? 
a) „Osiem i pół” Federica Felliniego 
b) „Jak daleko stąd, jak blisko” Tadeusza Konwickiego 
c) „Zwierciadło” Andrieja Tarkowskiego 
d) „Katedra” Tomasza Bagińskiego 
 
24. Kto zagrał główne role w filmie „Deja vu” Juliusza Machulskiego i „Amator” Krzysztofa 
Kieślowskiego? 
a) Jerzy Stuhr 
b) Janusz Gajos 
c) Jerzy Radziwiłowicz 
d) Jerzy Trela 
 
25. Który reżyser kręcił filmy w Iranie mimo oficjalnego zakazu ich realizacji? 
a) Abbas Kiarostami 
b) Jafar Panahi 
c) Andriej Zwiagincew 
d) Tsai Ming-liang 
 
26. Twórcą filmów animowanych „Franz Kafka”, „Łagodna” oraz „Zbrodnia i kara” jest: 
a) Witold Giersz 
b) Daniel Szczechura 
c) Piotr Dumała 
d) Walerian Borowczyk 
 
27. „Dolina Issy” Tadeusza Konwickiego jest adaptacją: 
a) powieści Czesława Miłosza 
b) dramatu Adama Mickiewicza 
c) autobiografii Tadeusza Konwickiego 
d) dziennika Marii Dąbrowskiej 
 
28. Termin „stop motion” stosuje się do określenia animacji: 
a) komputerowej 
b) poklatkowej 
c) rysunkowej 
d) wycinankowej 
 
29. Spółka, która jest właścicielem m.in. dziennika „Gazeta Wyborcza”, radia Tok FM, sieci kin Helios i 
spółki dystrybucyjnej Next Film to: 
a) Bauer 
b) Agora S. A. 
c) Ringier Axel Springer 
d) Polska Press 
 
30. Twórcą słynnej teorii dotyczącej „kamery-pióra” (przedstawionej w manifeście zatytułowanym 
„Narodziny nowej awangardy: kamera-pióro” w 1948 roku) był: 
a) Wojciech Jerzy Has 
b) Siegfried Kracauer 
c) Alexandre Astruc 
d) Tadeusz Lubelski 
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31. Pierwsze filmy polskiej szkoły filmowej, m.in. „Kanał” i „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy oraz 
„Eroica” Andrzeja Munka, powstały w Zespole Filmowym:  
a) Kadr  
b) Iluzjon  
c) X  
d) Kamera 
 
32. Jednym z bohaterów „Człowieka z marmuru” jest reżyser Burski, który udziela rad młodej 
realizatorce pracującej nad swoim dyplomem filmowym. W jego rolę wcielił się: 
a) Andrzej Wajda 
b) Andrzej Łapicki 
c) Tadeusz Łomnicki 
d) Daniel Olbrychski 
 
33. Słynną systematyzację poziomów komunikowania w społeczeństwie przedstawił Denis McQuail w 
postaci: 
a) krzywej debaty 
b) piramidy komunikacji 
c) wykresu rozmów 
d) okręgu dyskusji 
 
34. Który z niżej wymienionych wybitnych polskich jazzmanów skomponował muzykę do filmu 
Krzysztofa Krauzego „Dług”? 
a) Michał Urbaniak  
b) Włodek Pawlik 
c) Jan Garbarek 
d) Leszek Możdżer 
 
35. W etiudzie studenckiej Romana Polańskiego „Dwaj ludzie z szafą” zagrał przyszły reżyser m.in. 
głośnych filmów „Chudy i inni” i „Słońce wschodzi raz na dzień”. Tym reżyserem był:  
a) Jakub Goldberg 
b) Jerzy Skolimowski 
c) Janusz Majewski 
d) Henryk Kluba 
 
36. Na czym polegał samokrytyczny zabieg, którego na swym nowelowym filmie „Eroica” dokonał 
reżyser Andrzej Munk? 
a) na wstrzymaniu rozpowszechniania 
b) na gruntownym przemontowaniu nakręconego materiału 
c) na usunięciu jednej już zrealizowanej noweli 
d) na wymuszeniu ograniczenia liczby kopii eksploatacyjnych 
 
37. Kto z prekursorów kinematografii objawia w zakończeniu „Historii kina w Popielawach” Jana 
Jakuba Kolskiego zainteresowanie wynalazkiem kowala Józefa Andryszka? 
a) bracia Max i Emil Skladanowscy 
b) Thomas Alva Edison  
c) Kazimierz Prószyński 
d) bracia August i Louis Lumière 
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38. Karta Etyczna Mediów – dokument zawierający podstawowe zasady dotyczące etyki 
dziennikarskiej składa się z siedmiu punktów. Która z poniższych odpowiedzi nie jest jedną z zasad tej 
karty? 
a) zasada oddzielenia informacji od komentarza 
b) zasada szacunku i tolerancji 
c) zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy 
d) zasada nieszkalowania dobrego imienia Polski 
 
39. Kto napisał powieść, na podstawie której Wojciech Jerzy Has nakręcił film „Rękopis znaleziony w 
Saragossie”? 
a) Jan Potocki 
b) Henryk Sienkiewicz 
c) Alexander Dumas 
d) Jules Verne 
 
40. W jaki – nietypowy – sposób powstał debiutancki film Jerzego Skolimowskiego „Rysopis”? 
a) reżyser połączył w całość etiudy, które realizował na kolejnych latach studiów w Szkole Filmowej 
w Łodzi 
b) reżyser ograniczył się do sfilmowania całego przedstawienia w teatrze 
c) reżyser zarejestrował wyłącznie swój monolog, wygłaszany wprost do kamery 
d) reżyser filmował ekran telewizora podczas emisji różnych materiałów i z ich fragmentów stworzył 
całość 

 

 

 


