


czyli jaki jest temat filmu 

czyli jak on ma wyglądać czyli jak on ma wyglądać 

czyli dlaczego wybierasz taki temat

Nawet najprostszy film – np. zwykły wywiad 
z jednym z nauczycieli – wymaga przemyślenia. 
Należy zadać sobie 3 pytania:

Oto kilka podstawowych reguł i dobrych rad dotyczących 
tego, jak zrobić prosty film prezentujący szkołę: materiał 
promocyjny do umieszczenia na stronie szkoły, relację 
z wycieczki lub uroczystości, materiał nakręcony wspólnie 
z uczniami podczas zajęć. 

Żeby z nich skorzystać i stworzyć ciekawą etiudę, którą 
dobrze się ogląda, nie potrzeba koniecznie dobrego sprzętu 
i filmowych umiejętności.

Należy zastanowić się, jak można 
oddać CO?, czyli treść filmu, 
poprzez JAK?, czyli jego formę. 
Jeśli np. film dotyczy przeszłości 
szkoły, będzie ciekawszy 
i bardziej spójny, jeśli zostanie 
sfilmowany w sali, w której są 
stare meble i różne przedmioty 
z minionych lat, niż na tle 
komputera i rzutnika. Pytanie 
dlACzegO? dotyczy natomiast 
tego, co nas w danym temacie 
interesuje, zaskakuje, albo co 
uznajemy za istotne. 

JAK zrObić film?

wszystKO zACzynA
się
Od
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Kamera powinna być mniej więcej  
na wysokości oczu bohatera (lub tak, 
by objąć filmowany obiekt). Gdy kamera 
z ostanie ustawiona nad bohaterem 
(perspeKtywA ptAsiA), widzowie 
odniosą wrażenie, że bohater jest 
słaby i zlękniony. Gdy natomiast będzie 
poniżej (perspeKtywA żAbiA), bohater 
będzie wydawał się potężny i ważny.

Gdy już zabieramy się do kręcenia, musimy 
wiedzieć jaki efekt chcemy osiągnąć. Kamera 
„z ręki” jest bardziej żywa, natomiast kamera 
statyczna jest lepsza do ujęć formalnych.  
Na przykład, filmując czyjąś wypowiedź  
lepiej ustawić kamerę, aparat albo telefon  
na statywie, albo czymś, co mogłoby go 
zastąpić (krześle, stole, stosie książek).

Należy także oczyścić swój plan filmowy  
ze zbędnych elementów. Jeśli np. film kręcony 
byłby w domu, trzeba posprzątać porozrzucane 
ubrania albo leżące na stole talerze. W sali 
lekcyjnej należy poukładać stoły i krzesła, 
zmazać tablicę.

zdJęCiA

sCenAriusz

J A K  f i l m O w A ć ?
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Niezależnie od tego, jaki film 
ma powstać (fabuła, dokument, 
reportaż czy wywiad), 
należy rozpocząć od spisania 
scenariusza. Może on zawierać 
dialogi i didaskalia (jak w filmie 
fabularnym) albo tylko opis 
tego, co i jak będzie się działo 
w każdej scenie. To zawsze 
pozwoli uporządkować myśli, 
a może także zainspirować 
do wymyślenia oryginalnej 
koncepcji.

Przede wszystkim 
trzeba zastanowić 
się, jak nakręcić 
poszczególne sceny 
i gdzie ustawić kamerę.



Detal – ukazuje szczegół ciała lub istotnego 
detalu akcji, który wypełnia kadr; zazwyczaj 
służy zwiększeniu napięcia emocjonalnego.

totalny – przedstawia ogólną topografię 
przestrzeni akcji (panoramę), postać ludzka 
jest niewielka, wkomponowana w obszerne 
tło lub nieobecna.

Pełny – cały obraz miejsca akcji, sylwetka 
ludzka jest zauważalna, dobrze widoczny 
jest plener lub dekoracje.

ogólny – w kadrze mieści się cała sylwetka 
ludzka, widać część dekoracji.

amerykański – postać ludzka jest  
pokazana od kolan w górę i dominuje w kadrze;  
najczęściej stosowany w scenach dialogowych.

ŚreDni – kadruje postać ludzką  
od pasa w górę, kładąc większy nacisk 
na mimikę niż plan amerykański.

Bliski – inaczej półzbliżenie, obejmuje 
popiersie, postać dominuje nad tłem.

ZBliżenie – twarz lub inny obiekt 
zajmuje większą lub całą część kadru, 
umożliwia dokładne obserwowanie detali 
obiektu lub mimiki twarzy.
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W filmie tak samo ważny  
jest obraz, jak i dźwięk.

Lepiej nagrywać dialogi 
w zamkniętym pomieszczeniu 
i unikać rozmów w głośniejszych 
miejscach: kawiarniach,  
parkach, przy ulicach.

Trzeba też zwrócić uwagę,  
by w pomieszczeniu nie było echa 
(które jest najczęściej w pustych, 
długich wnętrzach).

W domu trzeba pamiętać 
o wyłączeniu hałasujących 
sprzętów: telewizora, radia.  
Można także dodatkowo 
zarejestrować dźwięk  
na dyktafonie lub mikrofonie – 
nawet tańsze sprzęty tego rodzaju 
znacznie poprawią jego jakość. 

Ostatnim etapem pracy nad filmem 
jest zwykle montaż. Nawet przy 
pomocy najprostszych, darmowych 
programów, takich jak np. Windows 
Movie Maker, można dobrze 
zmontować krótką etiudę. Nie należy bać się wtedy skracać, wycinać 

i zmieniać kolejności ujęć względem 
scenariusza. Dobrze jest skonsultować  
gotową całość z kimś, kto wcześniej  
nie widział materiału, by sprawdzić czy  
jest spójna i logiczna. W końcu chodzi o to,  
by to co chcemy pokazać, zaciekawiło innych. 

Należy ustawić bohatera w otoczeniu, które coś powie o nim/niej albo o temacie. Jeśli na przykład rozmawiamy z historykiem, dobrze jest filmować go/ją w otoczeniu książek, chemika natomiast w laboratorium. To dodatkowo zaciekawi widzów i pozwoli im dowiedzieć się więcej o osobie, którą widzą na ekranie.

Rozmawiając z bohaterem, lepiej zadawać otwarte 
pytania, na które nie można odpowiedzieć tylko „tak”, 

„nie”. Dobrze poprosić go/ją, by mówił(a) pełnymi 
zdaniami, zaczynał(a) wypowiedź od powtórzenia 
naszego pytania. 

Warto zacząć formułowanie pytania od:  
„OpOwiedz mi O…” „JAK tO byłO, gdy…”,  
„JAK zrObić…”

KilKA rAddOtyCząCyChprzeprOwAdzeniArOzmOwy
dŹwięK



nA pOCzątKu filmu 
Wystarczy sam tytuł, ewentualnie napis precyzujący czas,  

miejsce akcji, rodzaj/nazwę filmowanego wydarzenia.

w trAKCie filmu 
Warto dodać podpisy do osób, które wypowiadają się w filmie  

(imię/ imię i nazwisko/ funkcja).  
Jeśli słowa są słabo słyszalne dobrze jest także dodać napisy  

(wystarczą w mniej zrozumiałych momentach).

nA KOńCu filmu 
Należy wyszczególnić wszystkie osoby wraz z funkcjami, które współtworzyły film. 

Można napisać zbiorczo „realizacja” lub wymienić po kolei:  
reżyseria, scenariusz, zdjęcia, montaż itd.  

Należy wymienić wszystkie osoby występujące w filmie.  
Podać tytuły i autorów obrazów i muzyki  

(plus ewentualnie licencje, na których były udostępnione).  
Można podziękować za pomoc / użyczenie miejsca/ rekwizytów/ wsparcie.  

Na samym końcu należy napisać miejscowość i rok powstania filmu  
(np. Warszawa 2017).

Oto kilka stron, z których można 
pobrać darmowe i legalne 
materiały do naszego filmu:

CreAtiVe COmmOns https://ccsearch.creativecommons.org 
wiKimediA https://commons.wikimedia.org/wiki 
OtwArte zAsOby http://otwartezasoby.pl 
prelinger ArChiVes https://archive.org/details/prelinger 
dig CC miXer http://digccmixter.org 
free sOund http://www.freesound.org 
musOpen https://musopen.org 
free musiC ArChiVe http://freemusicarchive.org

sKąd wziąć 
ObrAzy 
i muzyKę?


