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W ramach zajęć:

✤ Dokończycie montaż etiudy do wiersza z „Lirycznej 
POSY”

✤ Zapoznacie się ze wstępem do zajęć i ćwiczeń na 
temat SCENOPISU



Etiuda:
Mam nadzieję, że pobraliście pliki z ujęciami do etiudy. Jeżeli nie, proszę odezwać się do mnie mailowo w dzienniku lub przez 
pocztę (mój adres mailowy na potrzeby lekcji zdalnych to posa.eczerwieniec@gmail.com), to prześlę jeszcze raz. Zadanie w ramach 
dzisiejszej lekcji to przygotowanie projektu etiudy. Proponuję, żeby montować z muzyką w tle a tekst niech się wyświetla, albo 
nagrajcie siebie czytających wiersz:). Na koniec proszę wyeksportować filmik w mp4 i przesłać do mnie. Termin: 8.04.2020

mailto:posa.eczerwieniec@gmail.com


Scenopis 

Ćwiczenia w oparciu o fragment filmu B. Koszałki „Ballada o kozie”



Scenopis
Scenopis ang. shooting script.
Szczegółowy zapis projektu filmu,
sporządzony przed samą jego realizacją,
zwykle przez reżysera we współpracy z
operatorem. Opracowywany jest na
podstawie scenariusza, którego
poszczególne sceny i dialogi zostają
podzielone na ponumerowane ujęcia, z
określeniem wielkości planu i czasu
trwania każdego z ujęć.

Definicja autorstwa 
Tadeusza Lubelskiego 
z „Encyklopedii kina”

Scenopis to opracowywany na podstawie
scenariusza techniczny plan realizacji filmu,
sztuki teatralnej bądź serialu telewizyjnego,
zawierający szczegółowy opis kolejnych
scen, scenografii, ujęć kamery. Przy
realizacji filmu jest podstawą konkretnych
działań reżysera, operatora i scenografa. W
praktyce filmowej, zwłaszcza w animacji,
nazywany też "scenopisem opisowym". To
podstawowa część filmu, na której jest
opracowany.

Definicja z Wikipedii



Ujęcie Zawartość kadru Plany Ruch kamery Dialogi, dźwięk, muzyka 

1

Twarz Szczuki, na której maluje się 
zakłopotanie i niepokój. Bohater odwraca się, 
idzie kilka kroków dalej. W tle, pod schodami, 
siedzi, o wiele spokojniejszy i pewniejszy 
siebie (noga założona na nogę, oparty całym 
ciałem o krzesło) Maciek Chełmicki. Nie 
widzimy jego twarzy, jest zasłonięta przez 
stopnie schodów. Bohater może kojarzyć się z 
katem, który w kulturze europejskiej 
przeważnie przedstawiany jest z zasłoniętą 
twarzą. 

Ze zbliżenia do planu 
amerykańskiego. 

Powolny, ledwie 
zauważalny ruch 
pionowy w dół. 
Kamera statyczna. 

Słyszymy warszawskie piosenki i 
dźwięki akordeonu, w sali obok 
odbywa się bal. Bohaterowie 
jednak są poza tym wszystkim – 
dźwięk jest wyraźnie 
przytłumiony. 

2

Maciek, wychyla się zza schodów. Na 
szczególną uwagę zwraca powtarzający się 
ornament labiryntowy na stopniach schodów 
(bardzo wyraźnie ukazywany na zbliżeniach w 
poprzednich scenach filmu, co podkreśla jego 
duże znaczenie). Bohaterowie są zamknięci w 
matni, stąd labiryntowy schemat – nie mają 
wyjścia, nie mogą uciec od swojego 
przeznaczenia. Jeden musi zabić, drugi musi 
zginąć. Twarz Macka jest wyraźnie oświetlona. 
Bohater wychyla się zza schodów i trafia na 
starszego człowieka, który wręcza mu kieliszek 
wina i zamienia z nim kilka słów. Sekretarz 
KW PPR właśnie opuszcza kamienicę  

Plan średni. 
Ruch równoległy w 
lewo. Kamera 
statyczna. 

Warszawskie piosenki grane w 
tle, dźwięki akordeonu. 

Starszy człowiek – „No i 
doczekaliśmy się! Pod naszą 
Warszawę!” 

Maciek – „Piękna jest noc, trzeba 
się przejść przed wyjazdem.” 

Starszy Człowiek – „Co? Pan już 
wyjeżdża?” 

Maciek – „Niestety, żonę mam 
zazdrosną.” 

Poniżej przykład, jak technicznie wygląda scenopis na przykładzie 
„Popiołu i diamentu”, sceny zabicia Szczuki przez Maćka Chełmickiego



3

Główny bohater pojawia się przed 
budynkiem. Jego gwałtowne, 
nerwowe ruchy odzwierciedlają 
zdenerwowanie i stres związany z 
zadaniem, jakie musi wykonać. Po 
chwili decyduje się pobiec w kierunku 
Szczuki. 

Plan pełny. Kamera statyczna. Warszawskie piosenki grane 
w tle, dźwięki akordeonu. 

4

Obserwujemy idącego Szczukę. 
Bohater porusza się w lewą stronę. 
Taki ruch w filmie przeważnie jest 
zobrazowaniem powrotu, rezygnacji, 
porażki, w przeciwieństwie do ruchu 
postaci w prawo. 

Plan średni. Ruch równoległy 
w lewo. 

Brak muzyki, odgłosy 
kroków. 



Do pracy przy ćwiczeniach na następnej lekcji przyda się Wam 
przypomnienie pojęć, które już znacie:

ujęcie – cięcie
Ujęciem nazywamy fragment filmu 
umieszczony pomiędzy dwoma 
przejściami montażowymi. 

Najważniejszym i najczęściej 
spotykanym przejściem montażowym 
jest cięcie. 

Komenda „cięcie” może się też 
pojawić na planie filmowym podczas 
kręcenia zdjęć, ale w znaczeniu 
estetycznym cięcie oznacza nie tyle 
koniec rejestracji, co łącznik 
pomiędzy ujęciami. 



Plany filmowe
• Wyboru planu dokonuje 

reżyser, który zamienia 
scenariusz na scenopis; 
przy mniejszych formach 
decyduje realizator

• Wybór planu filmowego 
jest zależny od funkcji 
jaką ma pełnić w danym 
ujęciu, a także od roli 
człowieka, jaką on pełni

Typologia planów 
filmowych może Ci 

się przydać przy 
tworzeniu 
scenopisu

Za Magdalena Łączyńska, Rada Programu 
Edukacyjno-Rozwojowego  „Polska-Europa-
Polonia”



plany filmowe
– od detalu po plan pełny

Miarą planów filmowych jest wielkość sylwetki ludzkiej 
w stosunku do powierzchni kadru



Ruchy kamery 

• panoramy - kamera filmując 
stoi nieruchomo na statywie, 
którego głowica pozwala 
obracać się kamerze w 
płaszczyźnie poziomej i 
pionowej

• jazdy kamery - aparat filmując 
zmienia miejsce w różnych 
szybkościach i kierunkach

• jazdy z panoramowaniem -
wózek na szynach

Typologia ruchów 
kamery może Ci się 

przydać przy 
tworzeniu 
scenopisu

Za Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno-Rozwojowego  
„Polska-Europa-Polonia”



Panoramy

• pozioma - daje wrażenie 
rozciągłości

• pionowa w dół - wrażenie 
małości i unicestwienia 

• pionowa w górę - powoduje 
wrażenie wielkości i 
majestatu

• płynna - o nieprzerwanym 
ruchu kamery, zakończona 
ujęciem statycznym

• pełna - kiedy kamera opisuje 
pełny okrąg 360st.

Typologia ruchów 
kamery może Ci się 

przydać przy 
tworzeniu 
scenopisu

Za Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno-Rozwojowego  
„Polska-Europa-Polonia”



Jazdy kamery

• najazd - zbliżenie do centrum 
akcji, koncentracja uwagi na 
osobie, przedmiocie martwym, 
zazwyczaj ma cel emocjonalny

• odjazd - najczęściej jako ruch 
cofnięcia się

• jazda w górę i w dół
• jazda równoległa
• jazda z panoramowaniem
• szwenk, czyli odskok - szybkie 

dokonane bez przerwy 
zmienienie uwagi z jednego do 
drugiego miejsca

Typologia ruchów 
kamery może Ci się 

przydać przy 
tworzeniu 
scenopisu

Za Magdalena Łączyńska, Rada Programu Edukacyjno-Rozwojowego  
„Polska-Europa-Polonia”



Pozdrawiam
Ewa Czerwieniec

Zapewniam, że jeszcze będzie tak wesoło….

Wykorzystane źródła:
filmotekaszkolna.pl


