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 ☐ Ala Kachuu (Take and 
Run)
krótkometrażowy film 
fabularny

 ☐ Ascension
film dokumentalny

 ☐ Attica
film dokumentalny

 ☐ Being the Ricardos
aktor pierwszoplanowy 
aktorka pierwszoplanowa 
aktor drugoplanowy

 ☐ Belfast
najlepszy film
reżyseria
aktor drugoplanowy
aktorka drugoplanowa
scenariusz oryginalny 
dźwięk
piosenka

 ☐ Bestia
krótkometrażowy film 
animowany

 ☐ Boxballet
krótkometrażowy film 
animowany

 ☐ CODA
najlepszy film,
aktor drugoplanowy 
scenariusz adaptowany

 ☐ Córka
aktorka pierwszoplanowa 
aktorka drugoplanowa 
scenariusz adaptowany

 ☐ Cruella
kostiumy,
charakteryzacja i fryzury

 ☐ Cyrano
kostiumy

 ☐ Diuna
najlepszy film
scenariusz adaptowany
scenografia
zdjęcia
kostiumy
montaż
charakteryzacja i fryzury
dźwięk
efekty specjalne
muzyka

 ☐ Dom Gucci
charakteryzacja i fryzury

 ☐ Drive my car
najlepszy film
reżyseria
scenariusz adaptowany
film międzynarodowy

 ☐ Four Good Days
piosenka

 ☐ Free Guy
efekty specjalne

 ☐ King Richard: 
Zwycięska rodzina
najlepszy film
aktor pierwszoplanowy 
aktorka drugoplanowa 
scenariusz oryginalny 
montaż
piosenka

 ☐ Książę w Nowym 
Yorku 2
charakteryzacja i fryzury

 ☐ Kwestia smaku
krótkometrażowy film 
animowany

 ☐ Licorice Pizza
najlepszy film
reżyseria
scenariusz oryginalny

 ☐ Luca
film animowany

 ☐ Lunana: A Yak in the 
Classroom
film międzynarodowy

 ☐ Matki równoległe
aktorka pierwszoplanowa 
muzyka

 ☐ Mitchellowie kontra 
maszyny
film animowany

 ☐ Najgorszy człowiek na 
świecie
scenariusz oryginalny
film międzynarodowy

 ☐ Nasze magiczne 
Encanto
film animowany
muzyka
piosenka

 ☐ Nie czas umierać
dźwięk
efekty specjalne
piosenka
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 ☐ Nie patrz w górę
najlepszy film
scenariusz oryginalny 
montaż
muzyka

 ☐ Niech mnie usłyszą
krótkometrażowy film 
dokumentalny

 ☐ On My Mind
krótkometrażowy film 
fabularny

 ☐ Please Hold
krótkometrażowy film 
fabularny

 ☐ Przeżyć
film międzynarodowy
film dokumentalny
film animowany

 ☐ Psie pazury
najlepszy film
reżyseria
aktor pierwszoplanowy 
aktor drugoplanowy x2
aktorka drugoplanowa 
scenariusz adaptowany 
scenografia
zdjęcia
montaż
dźwięk
muzyka

 ☐ Raya i ostatni smok
film animowany

 ☐ Rudzik Rudzia
krótkometrażowy film 
animowany

 ☐ Shang-Chi i Legenda 
Dziesięciu Pierścieni
efekty specjalne

 ☐ Spencer
aktorka pierwszoplanowa

 ☐ Spider-Man: Bez drogi 
do domu
efekty specjalne

 ☐ Sukienka
krótkometrażowy film 
fabularny

 ☐ Summer of Soul 
(…Or, When the 
Revolution Could Not 
Be Televised)
film dokumentalny

 ☐ The Eyes of Tammy 
Faye
najlepsza aktorka 
pierwszoplanowa 
charaktryzacja i fryzury

 ☐ The Long Goodbye
krótkometrażowy film 
fabularny

 ☐ The Queen of 
Basketball
krótkometrażowy film 
dokumentalny

 ☐ The Windshield 
Wiper
krótkometrażowy film 
animowany

 ☐ Tick, tick…BOOM!
aktor pierwszoplanowy 
montaż

 ☐ To była Ręka Boga
film międzynarodowy

 ☐ Tragedia Makbeta
aktor pierwszoplanowy 
scenografia
zdjęcia

 ☐ Trzy piosenki dla 
Benazir
krótkometrażowy film 
dokumentalny

 ☐ West Side Story
najlepszy film
reżyseria
aktorka drugoplanowa 
scenografia
zdjęcia
kostiumy
dźwięk

 ☐ When We Were 
Bullies
krótkometrażowy film 
dokumentalny

 ☐ Writing with Fire
film dokumentalny

 ☐ Zaprowadź mnie do 
domu
krótkometrażowy film 
dokumentalny

 ☐ Zaułek Koszmarów
najlepszy film
scenografia
zdjęcia
kostiumy


