
FILM PRZYGODOWY
W RAMACH TYCH ZAJĘĆ: 
- POZNAMY DEFINICJĘ  GATUNKU FILMU PRZYGODOWEGO 
- DOWIEMY SIĘ  JAK NARODZIŁY SIĘ  CYKLE FILMOWE 
- PRZYJRZYMY SIĘ  JAK SCENY POŚCIGÓW WPŁYNĘŁY NA POSTRZEGANIE KINA 



Mam nadzieję, że udało Wam się zobaczyć jeden z filmów, z 
niezwykle popularnej serii wyreżyserowanej przez Stevena 

Spielberga, którego bohaterem jest Indiana Jones….



Krotko o serii filmowej o Indianie Jonesie 

- w 1981 roku powstał pierwszy film z cyklu 
„Poszukiwacze zaginionej Arki” (reżyseria 

Steven Spielberg; ciekawostka: 
współscenarzystą był George Lucas, który 

również miał ochotę nakręcić ten film, ale w 
tym czasie kręcił drugą część „Gwiezdnych 

wojen”) 

- w główną rolę archeologa, poszukiwacza 
przygód wcielił się Harrison Ford, 

- „Poszukiwacze zaginionej Arki” uznawany jest 
za czołowe dzieło KINA NOWEJ PRZYGODY 



- w 1984 nakręcono „Indiana Jones i 
Świątynia Zagłady” - jest to PREQUEL 
(przypominam: prequel opowiada o 

wydarzeniach wcześniejszych niż 
pierwowzór) 

- 1989 rok - powstała trzecia część: 
„Indiana Jones i ostatnia krucjata” 

- czwarta część powstaje po 18 latach: 
„Indiana Jones i Królestwo Kryształowej 

Czaszki” 

- w każdej z serii odtwórcą głównego 
bohatera jest Harrison Ford 



Film przygodowy jako gatunek

Film przygodowy to taki, w którym dużo się dzieje.  

Są ucieczki, pościgi i walki. 

                  Przygody, jakie spotykają bohaterów, są tym, co w takich filmach 
najważniejsze.  

                  Akcja filmów przygodowych często rozgrywa się w miejscach egzotycznych 
(na przykład dżungla, bezludna wyspa, statek piratów), a ich bohaterowie dzielnie 

radzą sobie z trudnościami, jakie ich spotykają.  

              W filmach przygodowych często pojawia się motyw wędrówki, podróży 
(bohater wyrusza w taką podróż i po drodze spotykają go liczne przygody). 



Filmy przygodowe mają długą tradycję.  

Jedną z pierwszych odmian filmu przygodowego są filmy płaszcza i szpady 
(pojedynki i walki) z wartką akcją rozgrywającą się na tle historycznym oraz 

atrakcyjnymi kostiumami. np.„Trzej muszkieterowie” (2011).  

  Wśród najsłynniejszych filmów przygodowych znajdują się: „Przygody Tomka 
Sawyera” (1937), „Przygody Hucka” (1960), „Indiana Jones” (1984), „Hook” (1991) 

czy seria „Piraci z Karaibów”. 



Cykle filmowe

W latach 1912-1956 w Stanach Zjednoczonych popularne było produkowanie cykli 
filmowych. Nazywano je CHAPTER PLAYS. SKŁADAŁY SIĘ 10-15 odcinków, które do 
kin trafiały raz w tygodniu. Chodzenie do kina stało się dla Amerykanów zwyczajem. 

Pierwowzorem były oczywiście publikowane powieści w odcinkach 

Chapter plays z czasem głównie opowiadały o poczynaniach superbohaterów. 



W latach trzydziestych podejście do superbohaterów 
było dosyć ambitne. 

Po wojnie twórcy filmów odcinkowych zaczęli kłaść 
większy nacisk na fizyczną siłę bohaterów niż na ich 

inteligencję. 

Pojawienie się telewizji spowodowało, że przejęła 
ona ten gatunek tworząc własne długie serie.  

Ostatnim cyklem kinowym był „Blazing the Overland 
Trail” (1956)



Tradycja cykli filmowych miały ogromny wpływ na niektórych 
reżyserów, którzy powrócili w swej twórczości do idei cykli. Takiej 

fascynacji ulegli na pewno George Lucas tworząc cykl „Gwiezdnych 
wojen”, czy Steven Spielberg - twórca cyklu o przygodach Indiany 

Jonesa. 

Oprócz tego mamy w kinie przykłady fiksacji hollywoodzkich 
wytwórni filmowych na punkcie superbohaterów mających swoje 

korzenie w cyklach o przygodach Supermana, Batmana itp.



Pościgi

Sekwencje pościgu uważane są za typowy element filmów akcji. Stały się też 
nieodłącznym elementem filmów przygodowych.

Pierwsi filmowcy musieli nauczyć się jak takie sceny przedstawiać, aby były 
dynamiczne i widowiskowe. 

Pamiętacie film „Polewacz Polany” Louisa Lumiera’a?  Już tam pojawia się scena 
bardziej gonienia kogoś, niż pościgu, ale jednak…



W e wczesnych filmach ujęcia z pościgami były kompletnymi, zamkniętymi scenami - 
ujęcie kończyło się, kiedy wszyscy uczestnicy gonitwy opuścili kadr. 

Z czasem potrzeba przyspieszenia tempa pościgów zmusiła filmowców do 
wypracowania nowego sposobu łączenia ujęć, skracania ich czasu, rytmicznego 

montażu, utrzymania spójności kierunku ekranu i przestrzeni poza kadrem. 

Efekty wspaniałych pościgów oglądamy we współczesnym kinie. 
Pamiętacie „Blues brothers?

Pościgi samochodowe (jak w „Blues Brothers”) zachwycają widownię, ale pamiętajmy, 
że gonitwy mogą być też konne a nawet piesze.



Ćwiczenie: 
Przypomnij sobie obejrzaną przez Ciebie część  o Indianie Jonesie. 

Na pewno pamiętasz którąś ze scen pościgu. 
Spróbuj streścić ten fragment filmu starając się zachować jego dynamizm, emocje i 

towarzyszące gonitwie napięcie. 

Praca może być: 
napisana komputerowo - prześlij ją mailem na adres: posa.eczerwieniec@gmail.com 
napisana w zeszycie (starannym pismem). W takim przypadku zrób zdjęcie i prześlij 
mi mailem na w/w adres

Pozdrawiam Ewa Czerwieniec
źródła: tvn24.pl 
edukacjafilmowa.pl 
filmweb.pl 
pixbay; „100 idei, które zmieniły film” D. Parinson
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