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Test kwalifikacyjny na warsztaty redaktora telewizyjnego 
 

IMIĘ I NAZWISKO ………………………………….. 

KLASA ………………………………. 

 

1. Twój starszy kolega zamieścił w Internecie recenzję filmu Zmierzch. Niestety, złośliwy 

wirus usunął kilka słów. Uzupełnij braki w tekście, posługując się wyrazami podanymi 

poniżej. Dostosuj formę gramatyczną użytych wyrazów.  
 

ekranizacja, obsada, reżyser, rola, scenarzysta, scenografia, skomponować, ścieżka 

dźwiękowa 

 

Zmierzch jest ……………….. pierwszej części bestsellerowej sagi Stephanie Meyer. 

Uważam, że dla ……………………… (Catherine Hardwicke) było to wielkie wyzwanie, 

ponieważ Zmierzch, jako powieść, cieszy się wielką popularnością. Film w pewien sposób 

niszczy magię tej książki, pokazując jak nierzeczywiste i naiwne są dialogi książkowe. Nie 

można za to winić …………….., a raczej pewne wady w sposobie pisania autorki, gdyż 

miejscami wypowiedzi są wzięte dosłownie z kartek książki. Robert Pattinson w roli Edwarda 

wypadł bardzo przekonująco. Jego mimika i zachowanie niezwykle pasują do tajemniczego 

wampira. Kirsten Stewart na początku dosyć przeciętnie prezentowała się jako Bella, jednak 

wraz z rozwojem akcji jej ……………….. robiła się ciekawsza. Ogólnie cała ………………. 

prezentowała dosyć wysoki poziom. Najmocniejszą stroną Zmierzchu jest z całą pewnością 

……………….: piękne widoki przyrody, połączone ze zwyczajnym miejskim życiem. Do 

tego zaskakujący i niepokojący, charakterystyczny dla Elliota Davisa sposób fotografowania. 

Warto wziąć pod uwagę również ………………….., która nadaje tajemniczy nastrój. 

……………… ją nie byle kto, ale sam Carter Burwell, który tworzy muzykę do wielkich 

produkcji filmowych od 1984 roku. Czy film spodoba się każdemu? Raczej nie. Bardziej 

zagorzałym fankom może zabraknąć wątku miłosnego, który został w tym filmie (według 

mnie sensownie) skrócony. Wielbicieli horrorów z pewnością nie przestraszy, a może nawet 

znudzić. Jest to film dla tych, którzy podejdą do niego z dystansem.  

 

2. Nazwij twórców filmu, według wzoru: Autor filmu to reżyser.  

  

Autor scenariusza to    ................................................ 

Odtwórca roli filmowej to    ……………………................ 

Twórca scenografii filmowej to   …………………........... 

Twórca muzyki filmowej to    …………………….............. 

Autor zdjęć filmowych to    ……………………….............. 
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3. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje filmowe: film fabularny, dokumentalny  

i animowany. Wskaż cechy (możesz wskazać więcej niż jedną), które odróżniają je od siebie:  

 

a) film fabularny odróżnia od filmu dokumentalnego: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

b) film fabularny odróżnia od filmu animowanego: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

4. Podaj przykłady trzech tytułów znanych Ci adaptacji filmowych.  

a)…………………………………………………………………………………........................ 

b)……………………………………………………………………………………………....... 

c)……………………………………………………………………………………………….... 

 

5. Wpisz tytuły znanych Ci programów przy podanych definicjach.  

 

Programy: teleturniej, film popularno-naukowy, talk show, dziennik telewizyjny  

…………..……………………............. - program telewizyjny podobny do kwizów  

i konkursów; gra oparta na rywalizacji uczestników, wymagająca od nich wykonywania  

w studiu przed kamerami określonych zadań lub wykazania się rozległą wiedzą na jakiś 

temat.  

…………..……………………............ - gatunek widowiska telewizyjnego, na które składają 

się swobodne wywiady gospodarza programu z zaproszonymi do studia gośćmi, a rozmowie 

zwykle przygląda się publiczność.  

………………………………........... - program cykliczny, mający na celu informowanie  

o ważnych wydarzeniach, opiniach, prognozach lub przekazywanie informacji dla objaśnienia 

tła tych wydarzeń.  

……………………………….......... - program telewizyjny, którego celem jest 

upowszechnienie wiadomości z jakiejś dziedziny wiedzy.   

 

 

 

KWALIFIKACJA/BRAK KWALIFIKACJI 

 

………………………………………… 

PODPIS OCENIAJĄCEGO 

 


