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KLASA:____________    Data:_________________ 

Zespół: 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

 

Wybrany wydarzenia w 2017r (minimum 3): 

  

  

    

  

  

  

 

Założenia projektu: 

Tworzymy scenariusz do filmu pokazujące najciekawsze wydarzenia z 

2017r. Czas trwania filmu: 2-3 min. Pracę można wykonywać w zespole do 

4 osób.  

Czas trwania projektu: dwa spotkania po 2 godz. (łącznie z ocenianiem) 

Pierwsze spotkanie: scenariusz filmu, próbne kręcenie ujęć 

Drugie spotkanie: kręcenie ujęć, montaż filmu, ocena 

Warunki: realizacja w trakcie zajęć w sali informatycznej.  

Odpowiedzialny za scenariusz: ______________________________ 

Operator kamery: ________________________________________ 

Sceneria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Role: 
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Co ma wpływ na ocenę? 

Dokładny scenariusz filmu, zgodność filmu ze scenariuszem, płynność 

nagrania, kilka ujęć/scen, montaż, napisy początkowe i końcowe, przejścia 

między ujęciami. Materiał nakręcony tylko na zajęciach. 

Wskazówki do scenariusza: 

Opisuj to co widz ZOBACZY na ekranie. (plener, wygląd bohatera itp.) 

Używaj krótkich zdań. Pisz krótko, zwięźle, rzeczowo, w czasie 

teraźniejszym. 

Co powinien zawierać scenariusz filmu fabularnego: 

1. Nagłówki scen – zawierają informacje ogólne, gdzie i kiedy rozgrywa się 

dana scena. PLENER/WNĘTRZE i DZIEŃ/NOC. Nagłówki piszemy 

drukowanymi literami. 

2. Wskazówki sceniczne – następują po nagłówkach i określają akcję, co 

dzieje się w danym momencie. W tym miejscu można też bardziej 

szczegółowo opisać miejsce i nastrój, tak by czytający „zobaczył” film. 

Umieszczamy je zwykle w nawiasie. 

3. Postacie – imiona bohaterów piszemy drukowanymi literami. 

4. Wskazówki aktorskie – to zwięzłe instrukcje dla aktora, umieszczone w 

nawiasach, między nazwą postaci a dialogiem. 

5. Dialogi i komentarze z offu – określeniem ”z offu” zaznaczamy kwestie 

wypowiadane zza kadru np. kwestie wypowiadane przez narratora. 

Uwaga! W filmie dokumentalnym lub reportażu możemy dialogi zastąpić 

streszczeniem wywiadów z naszym bohaterem lub tylko zaznaczyć, czego 

rozmowa będzie dotyczyła. Natomiast, jeśli w filmie jest narrator, w 

scenariuszu powinniśmy umieścić wypowiadane przez niego kwestie. 

Podobnie w przypadku scen, w których dialogi reżyserujemy, dobrze 

umieścić je w scenariuszu. 

Przykład fragmentu scenariusza 

SCENA 1 

PLENER, OSIEDLE MIESZKANIOWE 

Rząd szarych szeregowców na peryferiach Warszawy, połączonych zniszczonymi 

ścianami i płotami. Sznur brudnych okien ciągnie się aż po horyzont; ciemna smuga 

na jasnej plamie oddalonego miasta. 

PIOTR 

(smutny, załamany) 

Nie spodziewałem się, że to wszystko tak się skończy. 

NARRATOR (z offu) 

(rzeczowo) 

Piotr został aresztowany i osadzony w warszawskim więzieniu. Spędził tam trzy lata. 

Po wyjściu ożenił się, miał troje dzieci.  
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