
Test dla kandydatów do Jury Młodzieżowego 
27 Tarnowskiej Nagrody Filmowej 

 
 

FESTIWALOWO (0-5 pkt.) 

 
 

1. Który film otrzymał w zeszłym roku Nagrodę Jury Młodzieżowego 
podczas 26. Tarnowskiej Nagrody Filmowej? 

 

a. „Róża” 
b. „Chrzest” 

c. „Dom zły” 
d. „Lęk wysokości” 

 
2. Która aktorka dostała w tym roku Oscara za pierwszoplanową rolę? 

 
a. Jennifer Lawrence 

b. Nicole Kidman  
c. Adele  

d. Anne Hathaway 
 

 
3. Jakie nagrody „zwierzęce” przyznaje się na festiwalu Berlinale? 

 

a. orły 
b. niedźwiedzie 

c. renifery 
d. słonie 

 
4. „Miłość” Michaela Hanekego zdobyła mnóstwo prestiżowych nagród, 

między innymi Złotą Palmę w Cannes. Który z jego wcześniejszych filmów 
został równie doceniony? 

 
a. „Pianistka” 

b. „Funny Games” 
c. „Biała wstążka” 

d. „Czarny kot, biały kot” 
 

5. Film, której polskiej reżyserki dostał się w tym roku do konkursu 

głównego na festiwalu w Berlinie? 
 

a. Doroty Kędzierzawskiej 
b. Małgośki Szumowskiej 

c. Manueli Gretkowskiej 
d. Kaliny Jędrusik 

 



KRAJOWO (0-10 pkt.) 

 
 

1. W marcu tego roku premierę miał film, opowiadający o losach pewnego 

polskiego poety. Którego? 
 

a. Rafała Wojaczka 
b. Marcina Świetlickiego 

c. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
d. Mateusza Kościukiewicza 

 
2. Bohaterami filmu „Jesteś Bogiem” Leszka Dawida są chłopaki z 

formacji: 
 

a. Kaliber 44 
b. Paktofonika 

c. Warszawski Deszcz 
d. Peweks 

 

3. Reżyser „Drogówki” jest także autorem filmu: 
 

a. „Ki” 
b. „Wrony” 

c. „Wesele” 
d. „Lincoln” 

 
4. Katarzyna Rosłaniec przed „Bejbi Blues” zrealizowała: 

 
a. „Świnki” 

b. „Galerianki” 
c. „Zakochani” 

d. „W ciemności” 
 

5. Z którym krytykiem filmowym Grażyna Torbicka prowadzi cykl „Kocham 

kino” w telewizyjnej dwójce? 
 

a. Jackiem Szczerbą 
b. Radosławem Majdanem 

c. Tadeuszem Sobolewskim  
d. Tomaszem Raczkiem 

 
6. Jak się nazywa Festiwal Polskich Wideoklipów? 

 
a. Mach Film 

b. Videodrom  
c. Yach Film 

d. Yacht Film  
 



7. Co roku przyznawana jest w Polsce nagroda aktorska im. Zbyszka 

Cybulskiego. Wskaż, na której z podanych fotografii jest wspominany 
patron: 

 

a 

 

       

b 

 

 

c 
 

 

   d 
 

      
 

 

8. Która zagraniczna aktorka zagrała w filmie „Sponsoring” Małgośki 
Szumowskiej? 

 
a. Cameron Diaz 

b. Julie Delpy 
c. Miranda July 

d. Juliette Binoche 
 

 
 



9. Jakub Gierszał, bardzo zdolny aktor młodego pokolenia, nie zagrał w 

filmie: 
 

a. „Yuma” 

b. „Wszystko, co kocham” 
c. „Sala Samobójców” 

d. „W ciemności”  
 

10. Marcin Koszałka jest reżyserem: 
 

a. filmów dokumentalnych 
b. filmów animowanych 

c. reklam i spotów 
d. teledysków 

 
ŚWIATOWO (0-5 pkt.) 

 
 

1. Większość wczesnych komedii Woody’ego Allena rozgrywa się w 

mieście: 
 

a. Rzym 
b. Barcelona 

c. Nowy Jork 
d. Manhattan 

 
2. Ulubiona aktorka Quentina Tarantino to: (podpowiedź: reżyser ma 

obsesję na punkcie jej stóp i wzrostu) 
 

a. Tilda Swinton 
b. Salma Hayek 

c. Uma Thurman 
d. Jessica Alba 

 

3. W filmie którego europejskiego reżysera pojawia się motyw tańczących 
iguan: 

 
a. Wernera Herzoga 

b. Alfreda Hitchcocka 
c. Nicolasa Cage’a 

d. Krzysztofa Kieślowskiego 
 

4. Który z podanych muzyków nie zagrał w ani jednym filmie: 
 

a. Tom Waits  
b. Justin Timberlake 

c. Will Smith 
d. ASAP Rocky 



 

5. Która z podanych wokalistek nie śpiewała nigdy piosenki promującej 
Bonda: 

 

a. Whitney Houston 
b. Tina Turner 

c. Adele 
d. Madonna 

 
 

KULTUROWO (0-5 pkt.) 

 

 
1. Najnowsza książka Doroty Masłowskiej to: 

 
a. „Wojna polsko-ruska” 

b. „Kochanie, zabiłam nasze koty” 
c. „Między nami dobrze jest” 

d. „Chochoły” 

 
2. W Muzeum Narodowym w Krakowie aktualnie trwa retrospektywa 

jednego z polskich artystów, malarzy. Którego? 
 

a. Wilhelma Sasnala 
b. Katarzyny Kozyry 

c. Edwarda Dwurnika 
d. Tadeusza Kantora 

 
3. Komiks „MAUS” Arta Spiegelmana opowiada historię z czasów II wojny 

światowej. Poszczególne narody są przedstawione jako postaci zwierzęce. 
Kim są Niemcy? 

 
a. myszami 

b. kotami 

c. świniami 
d. łosiami 

 
4. Kto dostał w tym roku Nagrodę Literacką Nike? 

 
a. Olga Tokarczuk 

b. Andrzej Stasiuk 
c. Tadeusz Słobodzianek  

d. Marek Bieńczyk  
 

 
 

 
 



 

5. Które zdjęcie przedstawia Marinę Abramovič? 
 

a. 
 

 

b.  
 

 
c.  

 

 

d.  

 

        
 
 

 
PYTANIA OTWARTE 

 
1. Skąd ogólnie czerpiesz informacje o kinie?  

2. Zinterpretuj plakat filmowy  

3. Dlaczego chcesz zasiadać w Jury Młodzieżowym?  
 


