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Klasa  V - 01.04.20r. 

 

Temat: Poznajemy  budowę  scenariusza  filmowego. 

 

1. Przeczytaj. 

Dziś  pokażę  Wam  w  jaki  sposób  zbudowany  jest  scenariusz  filmowy  i  

wstępnie  dowiecie  się o  tym, jak  powstają  filmy.  

 

W  ramach  wstępu  do  lekcji  zależy  mi  na  tym, żebyście  obejrzeli  dwa  

krótkie  filmiki ( jeśli  możecie ) - jeden  trwa  ok. 5  minut, drugi ok. 3. Są  to  

filmiki: "Juliusz  Machulski, reżyser, scenarzysta  i producent  filmowy, 

wyjaśnia, jak  powstaje  film  i  co  go  odróżnia  od  innych  sztuk" i "Agnieszka  

Holland, reżyserka  i  scenarzystka  filmowa, opowiada  o  powstawaniu  filmu  i  

trudnej  pracy  reżysera".  

Oba  filmiki  znajdują  się  na  platformie  epodreczniki.pl - nie  musisz  się  na  

niej  logować, żeby  je  obejrzeć. Poniżej  podaję  link: 

 
https://epodreczniki.pl/a/jak-powstaje-film/D46UWb0IM 

 

2. Teraz  zobacz  jak  wygląda  fragment  przykładowego  scenariusza  

filmowego  i  zwróć  uwagę  na  to, jak  taki  tekst  jest  zbudowany. 

 

GNIAZDO 

  

Scena 1 

Przedwiośnie, rok 1986. Wielkopolska, skraj Puszczy Noteckiej. (Dwa miesiące przed 
katastrofą w Czarnobylu). Malownicza panorama małej wsi zagubionej wśród 
pięknych lasów. Żadnych oznak cywilizacji przemysłowej. Osada w pełnej harmonii z 
przyrodą. Poranek, na skraju lasu przebudzony zając. Mgły, z których wyłaniają się 
zarysy chłopskiego zabudowania. Czerwona cegła, nieco omszała. Podwórko: wóz z 
dyszlem na gumowych kołach, sprzęt rolniczy. Cisza. 

Scena 2 

Mieszkanie Cieślika. Wnętrze skromne, ubogie, ale czyste. Gospodarz krząta się po 
kuchni, myje w zimnej wodzie. Patrzy chwilami na krzyż wiszący nad drzwiami. 
Szykuje śniadanie – kromka chleba z masłem, mleko z baniaka(kanki). To rytualne 
czynności – wrażenie powtarzalności. Przy stole spogląda w okno, rozmyśla. Tęskni - 
poczucie osamotnienia. Jest sam – wdowiec. 

  

Scena 3 

https://epodreczniki.pl/a/jak-powstaje-film/D46UWb0IM
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Południe, Cieślik przy płocie naprawia pług. Słyszy okrzyki, podnosi głowę. Polną 
ścieżką  biegnie chłopak – Witek. Ma 15 lat, sierota. Sympatyczna twarz, ale w 
oczach czai się smutek i niepewność. Ślady przykrych doświadczeń. Bogata 
osobowość, prostoduszny. Kończy szkołę podstawową w odległym o kilkanaście 
kilometrów mieście. Dojeżdża autobusem. Teraz jest przejęty. Zdarzyło się coś 
niezwykłego. 

 Witek:Dziadku! Dziadku! 

Cieślik obserwuje go z życzliwą powściągliwością – nie jest jego prawdziwym 
dziadkiem. 

Cieślik:Co się stało? Pali się? 

Witek z trudem łapie powietrze. Szuka nerwowo czegoś w tornistrze. 

Witek:List! 

Cieślik:List? 

Witek z przejęciem wręcza Cieślikowi niebieską kopertę. Czeka na jego reakcję. 

Cieślik: Coś taki blady? Listu nie widziałeś? 

Witek milczy. Ten list budzi w nim niepokój. 

Cieślik:  Kiepski z ciebie posłaniec. Listu z urzędu nie poznajesz? 

Cieślik rozrywa kopertę. Nie może odczytać treści. Nie ma okularów. 

Witek: Może ja przeczytam? 

Cieślik: Co z tobą? Pewno znów samolotami będą obsiewać. 
Przeczytam w domu. 

Witek: To sprawdźmy. 

Cieślik: Coś ty taki...? 

Witek:  No to ja powiem: mam złe przeczucie. 

Cieślik: Znów zaczynasz. 

Witek: Ale... Mnie się wyśnił ten list. A ciotka mówiła... 

Cieślik: Zabobonów cię uczy ta ciotka... Masz, czytaj. 

Witek: Wezwanie do urzędu.(z ulgą) 

Cieślik: A widzisz!(triumfalnie). Zawsze chcesz mieć rację... A z ciotką to 
ja już porozmawiam. 

3. Co  można  zauważyć? Budowa  scenariusza  filmowego, przypomina  

budowę  sztuki  teatralnej: są  w  niej  wypowiedzi  bohaterów  i  wskazówki  

reżysera. 
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4.Notatka. 

Scenariusz  filmowy  to  tekst  będący  podstawą  filmu. Zawiera  fabułę, opis  

poszczególnych  scen  oraz  dialogi. 

Aby  napisać  scenariusz  należy: 

- wymyślić  bohatera  i  historię, którą  chcemy  sfilmować, 

- zaplanować  przebieg  akcji, 

- ustalić, jakie  zdarzenia  zostaną  ukazane  w  poszczególnych  scenach, ułożyć  

wypowiedzi  bohaterów, 

- w  tekście  pobocznym  opisać  wszystko  to, co  pozwoli  czytającemu  

wyobrazić  sobie, jak  ma  wyglądać  sfilmowana  scena  np. co  robią  

bohaterowie, gdzie  się  znajdują... 


