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ZADANIA

2. Nakręć film, imitujący filmy kręcone przez braci Lumiere lub Edisona. Powinien trwać 50 sekund. 

3. Nagraj trwającą 3 minuty wypowiedź radiową na temat, któregoś z filmów: Antrakt, Pies 
andaluzyjski, Balet mechaniczny, Muszla i pastor, wybranego filmu G. Meliesa lub któregoś z 
odcinków seriali Fantomas bądź Wampiry (do Radia Wrocław).

4. Opisz (używając 5.000-5.500 znaków ze spacjami) sylwetkę wybranej gwiazdy kina niemego.

5. Nagraj trwającą 3 minuty wypowiedź na swój poscast na temat amerykańskiego filmu z lat 
trzydziestych.

6. Wykonaj trzy fotografie inspirowane znaną sceną z amerykańskiego filmu noir.

7. Napisz recenzję (liczącą od 3.000 do 3.500 znaków ze spacjami) wybranego filmu Antonioniego, 
Felliniego, Bergmana, Godarda lub Bunuela (do „Gazety Wyborczej” z okazji wydania DVD),

8. 8. Przeprowadź - w grupach liczących 3 osoby - dyskusję (podobną do programu na portalu filmweb
- MOVIE SIĘ) na temat któregoś z amerykańskich filmów z lat siedemdziesiątych. Dyskusja powinna 
trwać od 7 do 12 minut.



ZADANIA

9. Napisz recenzję, która mogła znaleźć by się w rubryce „Afisz” w tygodniku „Polityka” dotyczącą 
filmu zagranicznego z roku 2019 lub 2020. 

10. Napisz dowolny tekst narracyjny liczący nie więcej niż 2000 znaków ze spacjami, w którym 
wykorzystana zostanie możliwie największa ilość różnych tytułów filmowych.

11. Nagraj 5-minutową wypowiedź wideo na temat wybranego polskiego filmu przedwojennego. 

12. Stwórz trwającą -1-2 minuty składankę montażową, w której wejdziesz w dialog z którąś z postaci 
z polskiego filmu.

13. Napisz recenzję (3-3,5 tysiąca znaków ze spacjami) filmu polskiego do „Twojego Stylu”.

14. Napisz (liczące od 3-3.5 tysiąca znaków ze spacjami)  fanfiction związane z wybranym serialem 
telewizyjnym.

15. Nagraj 5-minutową dyskusję radiową (w trzyosobowych grupach) dotyczącą wybranego 
współczesnego serialu telewizyjnego (dla Tokfm).



ZASADY ZALICZENIA ZAJĘĆ:
Każde zadanie będzie oceniane w skali 2-5.

Niektóre zadania będą oceniane przez prowadzącego, inne przez całą grupę.

W przypadku nieobecności zadanie można dosłać na adres alewicki23@gmail.com, do godziny 
13.00 w dniu zajęć. Zadania przesłane po tym terminie mogą być ocenione najwyżej na 3,5.

Ocena końcowa to średnia z 10 najlepszych ocen. Średnia zaokrąglana jest według zasad 
obowiązujących podczas wyliczania ocen na zakończenie studiów. 
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