
PLASTYKA   KLASA  7                                                             10. 12. 2020
Temat: Film. (2h)

1. Przypomnij sobie  informacje  z poprzedniej lekcji dotyczące filmu -
 podręcznik str. 30-35.

2. Zapoznaj się z materiałami dla ucznia zamieszczonymi poniżej.
3. Zapoznaj się z filmem.

https://www.youtube.com/watch?v=l-ADpi1-rbg

4. Na podstawie informacji z podręcznika i dostępnych źródeł odpowiedz na 
pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.
Zdjęcie pracy odeślij na adres kmatyjaszczyk73@o2.pl (termin 17.12.2020)

A) Kiedy powstały pierwsze filmy?

…..............................................................................................................................................................

B) Wymień cechy charakterystyczne dla pierwszych filmów?

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

C)Wyjaśnij pojęcia związane z twórczością filmową:

• kadr........................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................

• ujęcie......................................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................................

• sekwencje..............................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................................

• montaż.....................................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................................

• praca kamery.........................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=l-ADpi1-rbg
mailto:kmatyjaszczyk73@o2.pl


D) Wyjaśnij czym jest plan filmowy.

….................................................................................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

E) Wymień rodzaje planów filmowych.

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

…................................................................................................................................

F) Wymień środki wyrazu filmowego zaczerpnięte z teatru i z opery.
 

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

Powodzenia!



Materiały dla ucznia
Historia filmu
Film jest jedną z najmłodszych dziedzin sztuki. Powstał dzięki wynalezieniu fotografii – pod koniec
XIX w. Thomas A. Edison oraz bracia August i Louis Lumière [czyt.: limier] niemal jednocześnie
skonstruowali  kinematograf –  urządzenie  wprawiające  w  ruch  taśmę  światłoczułą,  na  której
zostały zapisane obrazy. Bracia Lumière zorganizowali pierwszą publiczną projekcję filmową w
paryskiej  kawiarni  Grand  Café.  Zaprezentowali  kilkuminutowe  filmy  ukazujące  codzienne
zdarzenia:  Wyjście  robotników z  fabryki,  Wjazd pociągu na stację,  Praca ogrodnika.  Data  tego
wydarzenia, 28 grudnia 1895 r., jest uznawana za symboliczny moment narodzin kina.
Początkowo kino było czarno-białe i nieme – nie towarzyszyły mu żadne nagrane dźwięki, a krótkie
dialogi  postaci  wyświetlano  na  planszach  pomiędzy  kolejnymi  obrazami.  W  takich  filmach
najważniejsza  była  gra  aktorów,  a  obraz  filmowy ilustrowano  muzyką  wykonywaną  na  żywo
podczas projekcji. Jednym z pierwszych nowatorów kina był Georges Méliès [czyt.: żorż melies],
który kręcił filmy z bogatą scenografią, kostiumami i efektami specjalnymi.
W latach  20.  XX w.  przełom w historii  kina  spowodowało  dodanie  dźwięku  i  pojawienie  się
kolorowej taśmy filmowej. Pierwszy częściowo udźwiękowiony film fabularny powstał w 1927 r.
Był  to  Śpiewak  jazzbandu [czyt.:  dżezbendu]  w  reżyserii  Alana  Croslanda  [czyt.:  kroslanda].
Natomiast pierwszym filmem kolorowym był nagrodzony Oscarem obraz Przeminęło z wiatrem z
1939 r.
Ważnym usprawnieniem było zastąpienie wielkich, ciężkich kamer lekkim sprzętem. Umożliwiło to
filmowcom wyjście ze studia w plener i tzw. kręcenie z ręki. Kolejną zmianą było przejście od
taśmy filmowej z utrwalonymi klatkami do cyfrowych form zapisu, co zrewolucjonizowało jakość
obrazu i dało możliwości jego obróbki, kreowania różnych efektów, tworzenia animacji.

Informacje o odmianach filmów i gatunkach filmowych
Ze względu na treść, sposób ukazywania rzeczywistości i technikę wykonania wyróżnia się filmy
fabularne (prezentujące  fikcyjne  opowieści),  dokumentalne i  reportaże (ukazujące  problemy
realnego świata), eksperymentalne (np. tworzone przez artystów) i animowane. Biorąc pod uwagę
czas  trwania,  mówi  się  o  filmach  krótkometrażowych (do  22  minut)  i  pełnometrażowych
(powyżej 55 minut). Uwzględniając cele twórców i przeznaczenie filmów, można wyróżnić dwa
nurty. Kino komercyjne, masowe, popularne, dąży do zapewnienia widzom rozrywki. Natomiast w
kinie  autorskim,  artystycznym  najważniejsza  jest  wizja  reżysera  i  jego  indywidualny  sposób
prowadzenia filmowej opowieści. Sposób ukazania tematu, symbole czy refleksje autora są często
istotniejsze  niż  historia  czy  akcja.  Podział  filmów fabularnych  na  gatunki  ma  swoje  źródło  w
teatrze, od którego kino w swoich początkach uczyło się opowiadać historie. To z teatru pochodzą
dramat i  komedia,  a  z  opery  wywodzi  się  musical.  W pełni  samodzielne  gatunki  filmowe
ukształtowały  się  w  latach  50.  XX  w.  w  amerykańskim  kinie  klasycznym  w  Hollywood.
Udoskonalono wówczas  formę  komedii  i  dramatu,  stworzono też  western,  film przygodowy i
gangsterski,  horror oraz film grozy. W późniejszych czasach wykształciły się takie gatunki, jak:
kryminał, kino akcji, thriller [czyt.: triler], science-fiction [czyt.: sajens fikszyn], fantasy [czyt.:
fantazy]  oraz  kino  katastroficzne.  Współcześnie  powszechnym  zjawiskiem są  dzieła  filmowe
łączące cechy kilku różnych gatunków, mówi się też o końcu epoki kina gatunkowego.


