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OD...

Adaptacja
(łac. adaptatio – przystosowanie) – przetworzenie dzieła sztuki lub 
publikacji do odbioru za pomocą innego środka przekazu niż to pla-
nowano pierwotnie, np. adaptacja dzieła literackiego na potrzeby fil-
mu. Adaptacje mogą się różnić stopniem przetworzenia.

Scenariusz
materiał literacki będący podstawą realizacji fabuły. Scenariusz fil-
mowy – z narracją w czasie teraźniejszym – zawiera dialogi, opis 
akcji, postaci, miejsc i czasu. Struktura jego podporządkowana jest 
konkretnym regułom i zasadom tworzącym tzw. format scenariusza.

poszukaj: 
scenopis, scenariusz 
telewizyjny



Czołówka
początkowa sekwencja filmu prezentująca 
logotypy producenckie i napisy wstępne 
(tytuł obrazu, nazwiska najważniejszych 
twórców: reżysera, scenarzysty, operatora, 
głównych aktorów, producenta) lub piosen-
kę otwierającą film.

Plan filmowy
rozmiar kadru obejmującego fragment 
przestrzeni. Miarą kadru jest umieszczo-
na w nim ludzka sylwetka i jej proporcje 
względem otoczenia.  

Scena
kompozycyjnie wyodrębniony fragment fil-
mu składający się z przynajmniej jednego 
ujęcia, scena charakteryzuje się jednością 
czasu, miejsca i akcji. 

Ujęcie 
najmniejsza dynamiczna jednostka budulca 
filmowego zawarta między dwoma najbliż-
szymi cięciami montażowymi; fragment 
trwający od startu kamery do momentu jej 
zatrzymania.

KRĘCIMY!

poszukaj: 
kadr, plan totalny/daleki, ogólny, 
pełny, amerykański, średni, bliski 
(półzbliżenie), zbliżenie/wielki plan, 
detal/wielkie zbliżenie



POSTPRODUKCJA

Montaż filmowy
techniczna operacja polegająca na 
połączeniu co najmniej dwóch ka-
drów (a dokładniej dwóch oddziel-
nych ujęć), przy którym ostatni 
kadr ujęcia poprzedzającego zo-
staje sklejony z pierwszym ka-
drem kolejnego ujęcia.

Nośnik filmowy
podstawowy nośnik, na którym 
jest utrwalany i z którego wyświe-
tla się film to światłoczuła błona 
fotograficzna. Na taśmie filmowej 
obraz jest zapisany w postaci poje-
dynczych kadrów przesuwających 
się w projektorze. Obecnie dużą 
popularność zyskują także nośniki 
cyfrowe.

Ścieżka dźwiękowa
(z ang. soundtrack, OST – original sound track – oryginalna ścieżka dźwiękowa) 
– zapis motywu lub całej ścieżki dźwiękowej utworu muzycznego, która poja-
wia się w filmie lub grze wideo, jak również wydania płytowe złożone z kolekcji 
takich utworów. poszukaj: 

taśma filmowa, nośniki magnetyczne, 
nośniki cyfrowe



CZAS NA PROMOCJĘ

poszukaj: 
nagrody filmowe

poszukaj: 
zwiastun serialu, pilot serialu

Festiwal filmowy
wydarzenie kulturalne dotyczące filmu. 
Organizowane zwykle na zasadzie kon-
kursu, podczas którego jury lub publicz-
ność przyznaje nagrody w określonych 
kategoriach. 

Spoiler
niepożądana informacja o szczegółach 
zakończenia utworu. Spoiler może wyja-
wiać informacje dotyczące rozwiązania 
kluczowego dla danego utworu, napięcia 
dramatycznego czy pomysłu, na którym 
oparty jest utwór i tym samym odebrać 
widzowi przyjemność z jego oglądania 
(czytania).

Zwiastun
(ang. trailer), zajawka – krótki film/klip 
zmontowany z fragmentów filmu fabular-
nego (najciekawszych, najdynamiczniej-
szych, najzabawniejszych), będący jego za-
powiedzią i jednocześnie reklamówką.



WIDZOWIE CHCĄ WIĘCEJ

Remake
termin odnoszący się do filmów, 
w mniejszym stopniu także do gier kom-
puterowych, które zostały nakręcone 
bądź stworzone na nowo, z wprowadze-
niem zmian różnego stopnia.  Remakiem 
nie jest zazwyczaj nazywana ponowna 
adaptacja tego samego materiału źródło-
wego, np. sztuki, książki, opowiadania, 
a jedynie film nakręcony ponownie, na 
podstawie tego samego bądź do pewne-
go stopnia zmienionego scenariusza. 

Sequel
kontynuacja jakiegoś dzieła, najczęściej 
filmu, książki lub gry komputerowej, 
przedstawiająca dalsze losy poznanych 
bohaterów lub kontynuująca wątek uka-
zany w poprzednim filmie, np.: „Piraci z 
Karaibów: Klątwa Czarnej Perły”, „Pi-
raci z Karaibów: Skrzynia umarlaka”.

Spin-off
w terminologii związanej z produkcją fil-
mową, telewizyjną i grami wideo jest to 
określenie nowego produktu powstałego 
na bazie dużej popularności bohaterów 
lub wątków produkcji oryginalnych.  

poszukaj: 
prequel, crossover



ZROZUMIEĆ FILM

Edukacja medialna
kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i se-
lektywnego korzystania ze środków społecznego przekazu. 
Edukacja ucząca krytycznego odbioru mass mediów, two-
rzenia i nadawania komunikatów medialnych.  

Filmoznawstwo
(również: wiedza o filmie lub filmologia) jest dyscypliną hu-
manistyczną zajmującą się naukową refleksją nad filmem. 
Obejmuje trzy zasadnicze dziedziny: teorię filmu (z histo-
rią myśli filmowej), historię filmu oraz krytykę filmową. 
W kręgu zainteresowań filmoznawców znajduje się także 
wiele innych przenikających się dyscyplin, np. antropologia 
filmu, teoria nowych mediów i audiowizualności. poszukaj: 

teoria filmu, krytyka 
filmowa, recenzja

poszukaj: 
edukacja audiowizualna, edukacja informacyjna
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