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 ☐ A House Made of 
Splinters
film dokumentalny

 ☐ Aftersun
aktor pierwszoplanowy

 ☐ An Irish Goodbye
film krótkometrażowy

 ☐ An Ostrich Told Me 
the World Is Fake and 
I Think I Believe It
krótkometrażowa animacja

 ☐ Argentyna, 1985
film międzynarodowy

 ☐ Avatar: Istota wody
najlepszy film
scenografia
efekty specjalne
dźwięk

 ☐ Babilon
scenografia
kostiumy
muzyka

 ☐ Bardo, fałszywa 
kronika garści prawd 
zdjęcia

 ☐ Batman
charakteryzacja i fryzury
efekty specjalne
dźwięk

 ☐ Blisko
film międzynarodowy

 ☐ Blondynka
aktorka pierwszoplanowa

 ☐ Całe piękno i krew
film dokumentalny

 ☐ Chłopiec, kret, lis i koń 
krótkometrażowa animacja

 ☐ Cicha dziewczyna
film międzynarodowy

 ☐ Czarna Pantera: 
Wakanda w moim 
sercu
aktorka drugoplanowa
kostiumy
charakteryzacja i fryzury
efekty specjalne
piosenka

 ☐ Duchy Inisherin
najlepszy film
reżyseria
aktor pierwszoplanowy
aktor drugoplanowy x2
aktorka drugoplanowa
scenariusz oryginalny
montaż
muzyka

 ☐ Elvis
najlepszy film
aktor pierwszoplanowy
zdjęcia
montaż
scenografia
kostiumy
charakteryzacja i fryzury 
dźwięk

 ☐ Fabelmanowie
najlepszy film
reżyseria
aktorka pierwszoplanowa
aktor drugoplanowy
scenariusz oryginalny
scenografia
muzyka

 ☐ Glass Onion: film z 
serii Na noże
scenariusz adaptowany

 ☐ Guillermo del Toro: 
Pinokio 
film animowany

 ☐ Haulout
krótkometrażowy dokument

 ☐ How Do You Measure 
a Year?
krótkometrażowy dokument

 ☐ Ice Merchants
krótkometrażowa animacja

 ☐ Imperium światła
zdjęcia

 ☐ IO
film międzynarodowy

 ☐ Ivalu
film krótkometrażowy

 ☐ Kot w Butach: 
Ostatnie życzenie 
film animowany

 ☐ Le Pupille
film krótkometrażowy
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 ☐ Living
aktor pierwszoplanowy
scenariusz adaptowany

 ☐ Marcel Muszelka 
w różowych bucikach
film animowany

 ☐ Morska bestia
film animowany

 ☐ Most
aktor drugoplanowy

 ☐ My Year of Dicks
krótkometrażowa animacja

 ☐ Na Zachodzie bez 
zmian
aktorka pierwszoplanowa
scenariusz adaptowany 
zdjęcia
scenografia
charakteryzacja i fryzury
efekty specjalne
muzyka
dźwięk
film międzynarodowy

 ☐ Nawalny
film dokumentalny

 ☐ Night Ride
film krótkometrażowy

 ☐ Paryż pani Harris
kostiumy

 ☐ RRR
piosenka

 ☐ Stranger at the Gate
krótkometrażowy dokument

 ☐ Tár
najlepszy film
reżyseria
aktorka pierwszoplanowa
scenariusz oryginalny
zdjęcia
montaż

 ☐ Tell It like a Woman
piosenka

 ☐ The Flying Sailor
krótkometrażowa animacja

 ☐ The Martha Mitchell 
Effect
krótkometrażowy dokument

 ☐ The Red Suitcase
film krótkometrażowy

 ☐ To Leslie
najlepszy film

 ☐ To nie wypanda
film animowany

 ☐ Top Gun: Maverick
najlepszy film
scenariusz adaptowany
montaż
efekty specjalne
piosenka
dźwięk

 ☐ W trójkącie 
najlepszy film
reżyseria
scenariusz oryginalny

 ☐ Wieloryb
aktor pierwszoplanowy
aktorka drugoplanowa
charakteryzacja i fryzury

 ☐ Women Talking
najlepszy film
scenariusz adaptowany

 ☐ Wszystko, co żyje
film dokumentalny

 ☐ Wszystko wszędzie 
naraz
najlepszy film
reżyseria
aktorka pierwszoplanowa 
aktor drugoplanowy
aktorka drugoplanowa x2
scenariusz oryginalny
montaż
kostiumy
muzyka
piosenka

 ☐ Wulkan miłości 
film dokumentalny

 ☐ Zaklinacze słoni 
krótkometrażowy dokument
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