
KINOMANIAK 2014
IX KONKURS WIEDZY O FILMIE WSPÓŁCZESNYM OD 1990 ROKU

CZEŚĆ I – PISEMNA

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

KADRY FILMOWE*:
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

1. Jakie barwy ma wymalowane na twarzy William Wallace (grany przez Mela Gibsona) 
podczas finałowej bitwy w filmie „Braveheart – Waleczne Serce”?
a) czerwono-białe  
b) biało-niebieskie
c) zielono-czerwone

2. Kate Winslet otrzymała Oscara za rolę w filmie:
a) „Lektor”
b) „Marzyciel”
c) „Titanic”

3. Leonardo DiCaprio najczęściej gra w filmach:
a) Clinta Eastwooda
b) Martina Scorsese
c) Tima Burtona

4. Jak nazywa się aktorka, która zagrała żonę Brada Pitta w filmie „Babel” w reżyserii 
Alejandro Gonzáleza Iñárritu?
a) Cate Blanchett
b) Angelina Jolie
c) Nicole Kidman

5. Który film w 2014 roku otrzymał najwięcej Oscarów?
a) „Witaj w klubie”
b) „Zniewolony”
c) „Grawitacja”

6. Brytyjczyk James Hunt i Austriak Niki Lauda są bohaterami filmu „Wyścig” w reżyserii 
Rona Howarda z 2013 roku. Byli oni gwiazdami:
a) żużla
b) kolarstwa
c) Formuły 1

7. Jerzy Kiler, grany przez Cezarego Pazurę w filmie Juliusza Machulskiego, z zawodu jest: 
a) nauczycielem
b) taksówkarzem
c) barmanem



8. W jakiej europejskiej stolicy rozgrywa się akcja pierwszej części „Uprowadzonej” 
(„Taken”) z Liamem Neesonem w roli głównej?
a) Rzym
b) Praga
c) Paryż

9. Którego z filmów nie wyreżyserował Lars von Trier?
a) „Nimfomanka”
b) „Tańcząc w ciemnościach”
c) „Godziny”

10. Jak nazywa się nagroda filmowa przyznawana przez stację MTV?
a) Złoty Popcorn
b) Złota Taśma
c) Złota Malina

11. Kto jest autorem książki „Zmierzch” („Twilight”), na podstawie której nakręcono film 
o tym samym tytule z Robertem Pattinsonem w jednej z głównych ról?
a) J. D. Salinger
b) Stephenie Meyer
c) Stephen Chbosky

12. „Marzyciel” z oscarową muzyką Jana A.P. Kaczmarka opowiada historię przyjaźni 
pisarza Jamesa Barriego (w tej roli Johnny Depp) z wdową (Kate Winslet) i czworgiem jej 
synów, którzy zainspirowali go do napisania pewnej książki. Jakiej? 
a) „Kot w butach”
b) „Czerwony kapturek”
c) „Piotruś Pan”

13. Jacy aktorzy tworzą legendarny duet w filmie Nicka Cassavetesa „Pamiętnik” („The 
Notebook”) z 2004 roku?
a) Ethan Hawke i Julie Delpy
b) Ryan Gosling i Rachel McAdams
c) George Clooney i Catherine Zeta-Jones

14. Audrey Tautou nie zagrała w filmie:
a) „Coco Chanel”
b) „Nietykalni”
c) „Amelia”

15. Z jakiego kraju pochodzi aktorka Charlize Theron, znana z takich filmów, jak „Monster” 
czy „Adwokat diabła”:
a) z RPA
b) z USA
c) z Australii

16. Kto jest autorem muzyki do takich filmów, jak „Drakula”, „Pan Tadeusz” czy „Pianista”?
a) Wojciech Kilar
b) Krzesimir Dębski
c) Zbigniew Preisner



PYTANIA ZA 1 PUNKT:

17. Kto jest reżyserem filmów „Raport mniejszości”, „Szeregowiec Ryan” i „Lincoln”? 

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

18. Jak brzmi tytuł filmu Danny'ego Boyla, który opowiada o grupie kumpli z Edynburga? Jest to 
historia o ich heroinowym nałogu i beztroskim podejściu do życia.

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

19. Kto był ostatnim redaktorem naczelnym miesięcznika FILM, którego redakcja w 2013 roku 
zakończyła swoją działalność?

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

20. Jaki tytuł naukowy posiadał Hannibal Lecter?

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

21. Jak nazywa się laureat Oscara za rolę w filmie „Witaj w klubie” oraz lider zespołu 30 Seconds 
to Mars, który w czerwcu 2014 roku wystąpił na stadionie miejskim w Rybniku?

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

22. Jaki film Quentina Tarantino otrzymał w 1994 roku Złotą Palmę w Cannes?

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

23. Jaką postać zagrał Marcin Dorociński w filmie „Jack Strong” Władysława Pasikowskiego? 

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

24.  Jak nazywa się rybniczanin, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich
w Rybniku, który zagrał w takich hollywoodzkich produkcjach, jak „Salt”, „Co nas kręci, co nas 
podnieca” czy „Tajne przez poufne”?

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

25. Dokończ tytuł film Krzysztofa Zanussiego: „Życie jako śmiertelna choroba...”.

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



26. Jaki polski film otrzymał w 2014 roku Złotego Lwa na festiwalu w Gdyni?

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

PYTANIA ZA 2 PUNKTY:

27. Kto zagrał tytułowych „Facetów w czerni” w filmie, którego reżyserem jest Barry Sonnenfeld?

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

28. W 2014 roku Jan Komasa współtworzył dwa filmu dotyczące powstania warszawskiego. Jeden 
z nich wyreżyserował, a w drugim pomagał w pracy nad scenariuszem. Podaj tytuły tych filmów.

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

29. „Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. Osiem lat podstawówki, cztery liceum. Potem 
pięć, bite, studiów, dyplom z wyróżnieniem, dwadzieścia lat praktyki, i oto mi płacą, jak by ktoś dał
mi w mordę” – z jakiego filmu pochodzi ten cytat? Jaki znany aktor wypowiada to zdanie? 

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

30. Podaj nazwiska reżyserów i tytuły filmów, z których pochodzą poniższe plakaty: 

Tytuł filmu Reżyser
1
2
3



KADRY FILMOWE*:








