
Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Giới tính: 
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên lạc: 
Số điện thoại:
Email:
Công việc hiện tại:
Ngoại ngữ:                              Trình độ ngoại ngữ:

Bạn có nhiều thời gian giành riêng cho khoá học ?

Bạn có thể thu xếp thời gian tham dự lớp học nào của chúng tôi ?

Bạn đã biết về khoá học  Film media designer từ kênh thông tin nào ?

Mục đích của bạn khi tham dự khoá học:

Ngày........tháng........năm........
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Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân



Thông tin thống kê

Bạn hãy tự đánh giá về trình độ tin học của mình ?

Bạn đã hoặc đang học ở đâu

Ngày........tháng........năm........

Sau đại học
Đại học
Cao đẳng

Chưa biết gì về tin học
Tương đương trình độ A
Tương đương trình độ A
Đại học

Bạn đã từng học các phần mềm ứng dụng nào sau đây ?

Microsoft Word, Exel ...
CorelDraw
Flash
Illustrator
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Premier
After Effect
Photoshop
3D Max

Bạn đã từng học vẽ tay chưa ?

Chưa từng học.
Tự học và nghiên cứu.
Đã được đào tạo qua.
Không thích vẽ tay.

Trung học phổ thông
Trung học chuyên nghiệp
Khác



Trắc nghiệm
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Ngày........tháng........năm........

Bạn hãy chọn hình mang lại cảm nhận cân bằng cho thị giác nhất ?

Chọn những màu mà bạn cho là cơ bản nhất ?

A

A

1/3A 1/2A 4/5A

Theo bạn, đường chân trời nên nằm ở tỉ lệ nào của khung hình ?

B C D E F G H   J K

B C

Vàng Hồng Trắng Đỏ Lam Tím Cam Đen Nâu Xanh

Góc quay nào sau đây cho người xem cảm giác đi vào đường cùng ?

A B



Làm thế nào để xoá một file, không để file đó tồn tại trong Recycle Bin ?
      

Kiến thức tin học 

Bạn hiểu thế nào về  các thông báo sau 
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Ngày........tháng........năm........

Sử dụng tổ hợp phím Ctrl - Del
Sử dụng tổ hợp phím Alt - Del
Sử dụng tổ hợp phím lt Shift - Del
Sử dụng phím Del



Có thể dùng máy ảnh để quay được những bộ phim đẹp ?

Có thể
Không thể

Những kiến thức giữa nhiếp ảnh và quay phim có giống nhau 

Hoàn toàn khác nhau 
Trong quay phim kế thừa từ nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh kế thừa của quay phim
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Theo bạn biết phần mềm nào sau đây được chuyên dùng làm phim ?

Ngày........tháng........năm........

Kiến thức về làm phim

Illustrator
Powerpoint
Indesign

Premier
Coreldraw
Flash

Theo bạn, phim điện ảnh, phim quảng cáo, phim hoạt hình, phim 
ca nhạc, ... thể loại nào gây ấn tượng với bạn nhất ? Vì sao ?



Xây dựng kịch bản, tiền sản xuất, sản xuất, hậu kỳ, phát hành
Xây dựng kịch bản, chọn diễn viên, sản xuất, phát hành
Tiền sản xuất, xây dựng kịch bản, sản xuất, hậu kỳ, phát hành.
Tìm viên đẹp, xây dựng kịch bản, sản xuất, hậu kỳ, phát hành.

A B C

Phim nào bạn đánh giá là hay về cả nội dung lẫn góc quay ?
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Ngày........tháng........năm........

Theo bạn, quy trình sản xuất một bộ phim gồm ?

Cảm ơn bạn 
đã hoàn thành bài trắc nghiệm 

tại POLYART !

Điều gì gây hứng thú cho bạn ở một bộ phim ?

Bạn đã từng làm một bộ phim bất kì nào chưa ? Đó là phim gì ?


