
KINOMANIAK 2013
VIII KONKURS WIEDZY O FILMIE WSPÓŁCZESNYM OD 1990 ROKU

CZEŚĆ I – PISEMNA

Imię i nazwisko: …................................................................................................................................

KADRY FILMOWE:
1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16 26
7 17 27
8 18 28
9 19 29
10 20 30

1. Z jakiego kraju pochodził „Pan Lazhar”?
a) Francja
b) Kanada
c) Algieria

2. Jak nazywa się aktorka, która zagrała żonę Marcina Dorocińskiego w filmie „Miłość” 
Sławomira Fabickiego?
a) Julia Kijowska
b) Magdalena Boczarska
c) Maja Ostaszewska

3. Jaki film otrzymał w 2013 roku Złotą Palmę w Cannes?
a) „Miłość”
b) „Życie Adeli – rozdział 1 i 2”
c) „Biała wstążka”

4. Z czym związana jest działalność biznesowa bohaterów filmu „Masz wiadomość” z Meg 
Ryan i Tomem Hanksem w rolach głównych:
a) z kwiatami
b) z książkami
c) z dziełami sztuki

5. Którego z filmów nie wyreżyserował Kazimierz Kutz?
a) „Pułkownik Kwiatkowski”
b) „Śmierć jak kromka chleba”
c) „Solidarność, Solidarność...”

6. Kto zagrał męża Jasmine w filmie Woody'ego Allena „Blue Jasmine”?
a) Peter Sarsgaard
b) Bobby Cannavale
c) Alec Baldwin



7. W jakim mieście odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmowy, podczas którego 
przyznawane są Złote Muszle?
a) Sundance
b) San Sebastian
c) Karlowe Wary

8. Kto zagrał Księżną Dianę w filmie „Diana” Olivera Hirschbiegela z 2013 roku?
a) Naomi Watts
b) Charlize Theron
c) Cate Blanchet

9. Kto jest autorem książki „The Perks of Being a Wallflower” (pol. „Charlie”), na podstawie 
której nakręcono film o tym samym tytule z Emmą Watson w jednej z głównych ról?
a) J. D. Salinger
b) K. Kesey
c) S. Chbosky

10. Jaki zawód wykonuje Rose O'Reilly grana przez Jennifer Aniston w komedii 
„Millerowie”?
a) stripteaserka
b) projektantka mody
c) treserka psów

11. Jakich dwóch aktorów tworzy legendarny duet w filmach Richarda Linklatera: „Przed 
wschodem słońca”, „Przed zachodem słońca” i „Przed północą”?
a) Ethan Hawke i Julie Delpy
b) Ryan Gosling i Rachel McAdams
c) George Clooney i Catherine Zeta-Jones

12. Gérard Depardieu nie zagrał w filmie:
a) „Życie Pi”
b) „Asterix i Obelix kontra Cezar”
c) „Amelia”

13. Kto jest autorem scenariusza do filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei”?
a) Janusz Głowacki
b) Jerzy Pilch
c) Andrzej Stasiuk

14. Z jakiego kraju pochodzi aktor Mads Mikkelsen, znany z takich filmów, jak „Polowanie” 
czy „Jabłka Adama”:
a) z Belgii
b) z Danii
c) z Austrii

15. Kto jest autorem muzyki do takich filmów, jak: „Skazani na Shawshank”, „Zielona mila”, 
„American Beauty”, „Erin Brokovich”, „Wall-e”, „Żelazna Dama”, „Służące” czy „Skyfall”?
a) Alan Silvestri
b) Thomas Newman
c) Hans Zimmer



16. Kto jest reżyserem filmu „Chce się żyć” z wybitną rolą Dawida Ogrodnika grającego 
chorego na niedowład kończyn Mateusza:
a) Borys Lankosz
b) Magdalena Piekorz
c) Maciej Pieprzyca

17. Jean Valjean, główny bohater filmu „Nędznicy” (na podstawie powieści Wiktora Hugo) 
grany przez Hugh Jackmana po 19 latach niewoli wychodzi na wolność, jednak o jego 
przeszłości nie pozwala mu zapomnieć inspektor policji, Javert. Kto go zagrał? 
a) Russell Crowe
b) Sacha Baron Cohen
c) Sean Connery

18. Ashton Kutcher wcielił się w rolę wizjonera pewnej amerykańskiej firmy, która 
zrewolucjonizowała technologiczny rynek. Kogo zagrał?
a) Steve’a Jobsa
b) Billa Gates’a
c) Ray’a Miltona Dolby’ego

19. Jaki film nie otrzymał w tym roku ani jednego Oscara?
a) „Django”
b) „Życie Pi”
c) „Hitchcock”

20. W filmie „Delicatessen” Jean-Pierre Jeuneta rzeźnik Clapet, skazany na kartkowy system 
żywieniowy, serwuje swoim klientom świeże wyroby pochodzące:
a) z Polski
b) z ludzkiego mięsa
c) z podrobów drobiowych

PYTANIA ZA 1 PUNKT:

21. Jak ma na imię tytułowa bohaterka filmu „..... Scholl –
ostatnie dni”?

…………………………………..............................................

22. Jaki polski film otrzymał w 2013 roku Złotego Lwa na
festiwalu w Gdyni?

…………………………………..............................................

23. Jak nazywa się aktorka ze zdjęcia?

………………………………….............................................

24. Podaj imię i nazwisko aktora, który „Woził Panią Daisy”?

……………………………………………………….............



25. Cruella De Mon jest postacią z popularnego filmu animowanego z 1996 roku. O jaki film 
chodzi?

……………………………………………………...................

26. Jaki zawód wykonuje Adaś Miauczyński, bohater filmu 
„Dzień Świra” Marka Koterskiego?

………………………………………………………...............

27. Czym jest „Duże zwierzę” z filmu Jerzego Stuhra?

………………………………………………………...............

28. Jak nazywa się osoba ze zdjęcia? 

………………………………………………………...............

29. Co znajduje się na brzuchu Meny Suvari na słynnym
plakacie filmu „American Beauty”? 

……………………………………………………...................

30. Kto jest autorem filmów: „Zagubiona autostrada”, „Mulholland Drive” i „Prosta historia”? 

………………………………………………………..................................

PYTANIA ZA 2 PUNKTY:

31. Dr King Schultz (bohater filmu „Django” Quentina Tarantino grany przez nagrodzonego 
Oscarem niemieckiego aktora) w filmie porusza się nietypowym dyliżansem, który prezentuje jego 
„zawód”. Podaj imię i nazwisko aktora oraz napisz, co znajduje się na samej górze pojazdu?

………………………………………………………..................................

32. „Kiler, trzysta dolarów? Co ja sobie za to kupię? Waciki?” – kto jest reżyserem filmu, z którego 
pochodzi ten cytat? Jaka znana aktorka wypowiada to zdanie? 

………………………………………………………..................................


