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Na dzisiejszej lekcji:

✤ Sprawdzimy, jak w praktyce przygotowuje się 

scenopis



Scenopis 
Największą trudnością przy 
wykonywaniu ćwiczenia ze 
scenopisem jest właściwe 
wyodrębnienie i ponumerowanie 
ujęć. 

Żeby zobaczyć kolejno następujące 
po sobie ujęcia trzeba bacznie 
obserwować zawartość kadru. Kto
znajduje się w kadrze? Co znajduje 
się w kadrze? Jak zmieniają się 
obrzeża kadru? 

Kiedy nastąpiło cięcie montażowe?

Co?

Jak?
Kto?

http://www.filmotekaszkolna.pl/lekcja-film-galeria,95,50026

Co to jest ujęcie - znajdziesz w lekcji nr 1



Scenopis

„Chory kotek” (1903) G. A. Smith

Na początek małe ćwiczenie. Policz 
ujęcia w filmie „Chory kotek” (1903) 
Georga Alberta Smitha. 

http://www.youtube.com/watch?v=Lpit_5hQK4w  

W momencie gdy zauważysz cięcie 
montażowe stuknij ołówkiem o blat 
stołu lub zastopuj film. 

Udało się? Sprawdź odpowiedź na 
następnym ekranie.

http://www.youtube.com/watch?v=Lpit_5hQK4w


Scenopis
Przeczytaj dokładny opis poszczególnych ujęć i 
zawartości kadru. 
Chory kotek (Sick Kitten, 1903), 3 ujęcia –
1. Dwoje dzieci w planie pełnym, dziewczynka 

niańczy „chorego” kotka, chłopczyk jest 
„lekarzem”. 

2. Zbliżenie: kotek chłepcze „lekarstwo” z 
łyżeczki – nie ma tu żadnego urządzenia 
optycznego, szkła powiększającego czy 
teleskopu, które tłumaczyłoby konieczność 
zastosowania zbliżenia. Kotek pokazany jest z 
bliska po prostu po to, by przybliżyć go 
widzom i uczynić wyraźnie widocznym, 
ujmowany jest na tle dziewczynki, która 
trzyma go jedną ręką, a drugą podaje mu 
łyżeczkę z „lekarstwem”. 

3. Powrót do planu bliskiego: dziewczynka 
dziękuje „lekarzowi”, chłopczyk kłania się 
zdejmując z głowy cylinder.

„Chory kotek” (1903) G. A. Smith



Plany filmowe. 

Plan amerykańskiPlan ogólny

Plan pełny Plan średni

http://www.filmotekaszkolna.pl/lekcja-film-galeria,95,50026



Odpowiedzi zapisz w zeszycie/notatniku i prześlij do mnie na maila (posa.eczerwieniec@gmail.com)
w postaci  
Ćwiczenie 1
a - plan …

b - ……… itd

a b

c
d

Plany filmowe. Ćwiczenie 1. Nazwij je! 

mailto:posa.eczerwieniec@gmail.com?subject=


Plany filmowe. Ćwiczenie 2. Nazwij je! 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie/notatniku i prześlij do mnie na maila (posa.eczerwieniec@gmail.com)
w postaci  
Ćwiczenie 2
a - plan …

b - ……… itd

mailto:posa.eczerwieniec@gmail.com?subject=


Źródło:
filmotekaszkolna.pl

Pozdrawiam
Ewa Czerwieniec

Trudno pewnie wytrzymać w domu, bez przyjaciół.
Warto, więc powspominać… a macie wiele wspólnych wspomnień

Do zobaczenia  w szkolnych ławkach:)


