
 

 
Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248 

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

 

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)   
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 
 

 

 

 

 

 

Warsztat nr. 3 

Zagadnienia podjęte na warsztatach 

 

Obróbka poprodukcyjna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248 

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)            1 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy 

 

 

● Obróbka postprodukcyjna w studiu, 

● Obsługa programu edycyjnego, 

● Redagowanie kompozycji, 
● Tworzenie napisów, 

● Nagrywaj i edytuj dźwięk, 

● Zamieszczanie komentarzy  
● Edytuj zdjęć na komputerze 

● Działanie serwera FTP 

 
 

 

 
 

 

 
Data warszatów: 19-22.07.2021 

 

Miasto: Sninskie Rybniki, Vihorlat Resort 

 

Lektori/Prowadzący: Mgr. Art. Lívia Valková 

                           Ing. Vladimír Seman 

 
 

 



 
Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248 

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)            2 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 

 

Zawartość 

1. Wprowadzenie do edycji ....................................................................................................................... 4 

1.1 Co to jest edycja? Co to jest ścieżka edycji? .................................................................................... 4 

1.2 Słowniczek ..................................................................................................................................... 4 

1.3 Podsumowanie wiedzy .................................................................................................................... 7 

Kąty widzenia ................................................................................................................................... 7 

Złote ujęcie / Golden ratio/ Zasada 1/3 .............................................................................................. 9 

Środkowa kompozycja ...................................................................................................................... 9 

Współczynnik promocji .................................................................................................................. 10 

1.4 Edycja w fazie kręcenia – storyboard ............................................................................................ 10 

2. Zasady redagowania kompozycji ........................................................................................................ 12 

2.1 Sekwencja obrazów i długość obrazów ......................................................................................... 13 

2.2 Zasada osi ..................................................................................................................................... 14 

2.3 Interpunkcja filmu ......................................................................................................................... 14 

3. Dramaturgia ........................................................................................................................................ 15 

4. Próbki filmów ..................................................................................................................................... 17 

4.1 Trailer vs. Teaser .......................................................................................................................... 17 

 Teaser:...................................................................................................................................... 17 

 Trailer: ..................................................................................................................................... 17 

4.2 Showreel ....................................................................................................................................... 18 

5. Montaż cyfrowy.................................................................................................................................. 18 

Korekcja kolorów - Postprodukcja obrazu i koloru.............................................................................. 19 

Technologia skanowania w warsztacie i materiał z niej: ...................................................................... 20 

Parametry techniczne podczas ujęcia/ nagrywania: ............................................................................. 20 

5.1. Edytowane w Adobe Premiere pro ............................................................................................... 21 

5.2. Wytnij w Davinci Resolve ........................................................................................................... 26 

6. Nagrywanie synchronicznych rozmów ................................................................................................ 29 

7. Tworzenie podpisów/napisów ............................................................................................................. 31 

8. Zadanie: edytuj wybrane wideo .......................................................................................................... 31 



 
Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248 

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)            3 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 

9. Edycja zdjęcia..................................................................................................................................... 32 

9.1 Adobe PS ...................................................................................................................................... 32 

Adobe LR ....................................................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248 

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)            4 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 

1. Wprowadzenie do edycji 

1.1 Co to jest edycja? Co to jest ścieżka edycji? 
 

 Montaż buduje, ale także zaburza ciągłość filmu, w jego przestrzeni i czasie. Poprzez 

montaż tworzymy relację między obrazami, które następują po sobie wizualnie i 

semantycznie, tworząc w ten sposób sensowną całość – sekwencję filmową. Montaż 

nazywamy działalnością artystyczną w montażu. Przecinarka tworzy film, łącząc ujęcia 

i sekwencje. W ten sposób kompozycja montażowa łączy czas i przestrzeń filmu. 

 Montaż techniczny – kombinacja ujęć musi być zgodna z zasadami płynności, 

orientacji i tempa – rytmu. Za kompozycję dramaturgiczną odpowiada twórca filmu, 

wideo itp., scenarzysta i reżyser. Reżyser współpracuje z montażystą w ramach 

dramaturgii i przynoszą sobie nowe spojrzenie na nagrany materiał w montażowni. 

Reżyser często nie zachowuje obiektywnego dystansu wobec kręconego materiału, a 

montażysta jest bezstronny. 

 

 

1.2 Słowniczek 
 

 montażysta - montażysta (w kinematografii) - montaż - montaż 

 rytm – oprócz dramaturgii rozwijania fabuły filmu, jest najważniejszy organizacyjnie 

 zasada; powstaje głównie poprzez składanie obrazów o różnych długościach, 

obrazkowych 

 kompozycja, ruchy kamery itp. 

 postprodukcja – faza produkcji filmu po fazie filmowania, podczas której powstaje 

montaż, napisy, post-synchronizacje, muzyka 

 postsynchron - dodatkowy dźwięk; produkcja dźwięku synchronicznego (dialogi, 

odgłosy,efekty) do już nagranego obrazu 

 częstotliwość - liczba odsłoniętych lub wyświetlonych okien na 1 sekundę; w 

 było odpowiednio 16 filmów niemych, 24 filmy dźwiękowe i 25 filmów na sekundę; 

jak zwykle z wskazuje obraz f., przy którym prędkość ruchu na ekranie odpowiada 

prędkości 

 w rzeczywistości ruch; jeśli f. filmowanie szybciej niż f. projekcja, ruch włączony 
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 ekrany zwolnią (i odwrotnie), czego twórcy używają do niektórych sztuczek; w 

słowach 

 częstotliwość, filmowcy wskazują również jednostkę czasu (2-5 godzin) ustawioną 

narealizacja dźwiękowej strony filmu: muzyka, odgłosy, postsynchronizacja i ich 

wzajemność mieszanie. 

 scenariusz - scenariusz techniczny - ciągłość w zdarzeniu i rekwizytach 

 retrospekcja – retrospektywa, scena retrospektywna 

 format - ustandaryzowany stosunek szerokości i wysokości wyświetlanego obrazu 

(klasyczny -1,33:1, rozszerzony - 1,66:1, 1,85:1, szeroki - 2,35:1, amerykański 70 mm 

- 2,2:1, Panavision 70 - 2,75:1) 

 mieszanie – efekt interpunkcyjny, w którym jeden obraz nakłada się na drugi z ciągłą 

ekspozycją 

 ściągaczka – efekt interpunkcyjny, w którym jeden obraz wydaje się być drukowany 

przez inny 

 przyciemnienie (czarny błysk), stopniowe ściemnianie jednego ujęcia, przyciemnienie 

zwykle kończy cały film 

 nieruchomy obraz - zwłoki, nieruchomy obraz 

 rama oporowa - zwłoki 

 animacja stop frame - animacja fazy 

 zatrzymanie fotografowania klatek frame• kamera poklatkowa - kamera poklatkowa 

 stop-shot – jeden z trików filmowych – kopiując jedno okno filmu 

 pasek w dłuższy odcinek filmu sprawia wrażenie zatrzymania ruchu podczas projekcji, 

 używane jako interpunkcja filmu (głównie na końcu filmu), dla podkreślenia 

 pewien etap obrazu lub naśladować obraz fotograficzny w dziele filmowym 

 storyboard – scenariusz punktowy 

 fabuła – przebieg fabuły, fabuła 

 cięcie poprzeczne - montaż równoległy, cięcie kompozycji pozwalające na odróżnienie 

dwóch lub więcej równoległych wydarzeń z różnych miejsc, które spotykają się w 

pewnym momencie (Typowym przykładem jest „ratunek w ostatniej chwili”, gdzie 

coraz krótsze strzały na przemian pokazywać zagrożoną bezbronną ofiarę i 

zbliżających się ratowników) 

 strajk i druk - kopia 

 wyrwać 

 jump cut – ostre cięcie, połączenie dwóch wymownie rzucających się w oczy różne 

ujęcia, m.in. za energetyczne skrócenie czasu między dwoma wydarzeniami 
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 stop action – stop-trick, odkryty przez G. Meliésa – polega na zatrzymaniu filmu w 

kamerze i wymiana przedmiotu lub aktora przed nim 

 slow motion - slow motion 

 montaż liniowy – zasada montażu z zachowaniem płynnej i chronologicznej sekwencji 

zdarzeń 

 mise-en-scène (franc. mission-en.scéne = aranżacja scen) – zasada reżyserii spójna 

kreatywna inscenizacja każdej sceny, to jest  wskazówki dla aktorów, określanie kąta 

kamery, oświetlenie itp. z myślą o przyszłych cięciach 

 montaż (montaż francuski) - zwykle inny termin na montaż kompozycji film w 

węższym znaczeniu odnosi się do dynamicznej przemiany krótkich ujęć o różnej, 

wręcz sprzecznej treści 

 openig credits lub opening titles / czołówki lub tytuły otwierające - tytuły 

wprowadzające 

 montaż równoległy (również cięcie poprzeczne) - cięcie kompozycji pozwalające na 

rozmowę dwa lub więcej równoległych wydarzeń z różnych miejsc, które spotykają się 

w pewnym momencie (typowym przykładem jest „ratunek w ostatniej chwili”, gdzie 

krótsze i krótsze strzały na przemian ukazujące zagrożoną bezbronną ofiarę i 

zbliżającego się ratownika) 

 rakurs - nachylenie kamery, jej kąt względem skanowanego obiektu; z wyjątkiem 

bezpośredniego z punktu widzenia kamery zbudowanej na wysokości ludzkich oczu 

rozpoznajemy podsufitkę, widok, odchylenie od pionu lub specjalne rakursy pod 

nietypowymi kątami; zwłaszcza w połączeniu ze zniekształceniem perspektywy może 

poetyzować lub dramatyzować ujęcie 

 szybki montaż – rodzaj tzw. szybkiego montażu (w języku francuskim) przy ostrym 

strzyżeniu lub przy zwiększonej ekspozycji są krótkie, często tylko ujęcia z wielu okien; 

potrafi wyrażać uczucia w napiętym stanie psychicznym, dynamika dynamiczna ok. 

 Reaction shot - strzał reakcji 

 Background action - akcja drugorzędna, akcja w tle 

 Back projection - projekcja wsteczna 

 

VFX - Efekty wizualne 

 Efekty wizualne to kreatywne procesy, w których obrazy 2D lub 3D są tworzone i 

edytowane w postprodukcji mediów wizualnych na komputerach poza nagrywaniem na 

żywo z kamery. 



 
Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248 

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)            7 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 

 CGI (obrazy generowane komputerowo) - generowany komputerowo - generowany 

obraz 

 

COLOR GRADING - KLASYFIKACJA KOLORÓW 

 korekty kolorów 

 LUT - (Tabela przeglądowa) ustawienie kolorów, transformacja kolorów wejścia 

kamery na wyjście do końcowego wideo 

 

DŹWIĘK 

 odgłosy - różne dźwięki (hałas silnika, gwizd wiatru, szelest deszczu) inżynier 

dźwiękusą rejestrowane albo bezpośrednio w rzeczywistości, albo sztucznie imitowane 

 atmosfera - powierzchnie dźwiękowe - dłuższe atmosfery dźwiękowe jako całość 

 postsynchron - dodatkowy dźwięk; produkcja dźwięku synchronicznego (dialogi, 

odgłosy,efekty) do już nagranego obrazu 

 dźwięk asynchroniczny - 1. błąd techniczny, rozbieżność między dźwiękiem a obrazem, 

2. celowy kontrast dźwięku i obrazu jako środek estetyczny (również kontrapunkt 

dźwięk), na przykład, gdy dźwięk (dialog) z jednej sceny przechodzi nieorganicznie do 

drugiej lub odwrotnie, zaczyna się od poprzedniego 

1.3 Podsumowanie wiedzy 

 

Rozmiary obrazu (w cięciu) 

 

 Pierwsza duża całość (VC) – ekstremalnie długie/szerokie ujęcie 

 Druga jednostka (C) – Strzał z dystansu, pełny 

 połowa strzału (PC) - Średni strzał z dystansu (rysunek) 

 plan amerykański (AP) – kowbojski strzał / średni 

 półdetal (PD) – ujęcie ze średniego zbliżenia 

 detal (D) - zbliżenie 

 duży detal (VD) - ekstremalne zbliżenie 
 

Kąty widzenia 

 Wykorzystanie takich obrazów zależy od intencji autora 

 Wgląd – psychologiczny efekt represji, słabości i małości 
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 Sufit – Więcej przestrzeni nad głową, więcej swobody, więcej światła 

 Topshot – widok z lotu ptaka – film, reklama, dron 

 

Zasady nagrywania  obrazów 

 

 Długość obrazu zależy od jego rozmiaru i jakości akcji. 

 VC są dłuższe, D krótsze 

 Każde ujęcie zadaje pytanie, na które inni odpowiadają 

 Reguła 3 ujęć: podstawowy motyw wyrażony prostym zdaniem z użyciem 3 sujęć 

 widok, przeciw-widok: akcja z kamery jest najlepiej powiązana z akcją w kierunku 

kamery 

 oś sceny w mise-en-scène - w przestrzeni: oś widzenia, oś między postaciami, jedność 

kierunku patrzenia i ruchu 

 Zasada jednostki kluczowej: jeśli ta jednostka główna i autorytatywna – szeroki zakres 

– istnieje, reguła osi może zostać naruszona 

 Kierunek skanowania jest wysunięty z jednostki głównej 

 Aparat – zarówno światło, jak i kompozycja pasują do kroju 

 Ujęcie — Ujęcie w pomieszczeniu vs. Ujęcie w ruchu 

 Technologia Grip – montaż w postprodukcji 

 Technologia sekwencyjna – edycja na miejscu 

 Dźwięk – dialogi, muzyka, odgłosy, nastroje 
 

Kompozycja obrazu 

 

 obraz = najmniejsza statyczna jednostka filmu lub obrazu telewizyjnego 

 obraz = forma dynamiczna - zawartość zawartych w nim obrazów może zmieniać 

się kilkakrotnie - stąd ich kompozycja 

 kompozycja = rozmieszczenie obiektów w przestrzeni – każdy obraz powinien być 

zrównoważony kompozycyjnie 

 Ujęcie w tej samej/podobnej kompozycji – jeśli obserwujemy obiekt w 1 punkcie 

ujęcia, następne ujęcie i jego widok również powinny być w podobnej kompozycji. 

 Widok naszych oczu jest skierowany na jeden priorytetowy cel w ujęciu – obiekt 

kompozycji obrazu. Ważne jest, aby w następnym ujęciu ten obiekt znajdował się 

mniej więcej w jednym miejscu w następnym ujęciu, a nasz widok nie przeskakiwał z 

jednego miejsca do miejsca, które jest zarówno w ujęciu, jak i daleko. Jeśli jedno ujęcie 
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- detal znajduje się w środku ujęcia, następne ujęcie powinno również zawierać część 

priorytetową w środkowej kompozycji. 

 Ujęcie nie jest dobre, jeśli oko musi szukać obiektu w kadrze. 

Złote ujęcie / Golden ratio/ Zasada 1/3 

 

 
 

 Znaczna część obrazu – (ostra) znajduje się bardziej w lewo lub w prawo 

 Uchwyć obiekty z różnych odległości, pod różnymi kątami 

 Kierunek patrzenia wewnątrz obrazu 

 prawa strona - zwykle zajmowana przez element akcji, lewa strona - element pasywny 

 Widz oczekuje najważniejszego obiektu na środku ekranu 

Środkowa kompozycja 

 

 
 

 Przedmiot - postać dominuje 

 Obraz jest symetryczny i zrównoważony 

 Potrafi spojrzeć w kamerę – zgodnie z intencją autora 
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Współczynnik promocji 

 1:2,35 - cinemascope - kino 

 1:1,85 - szeroki - US  

 16:9 - HD štandard 

 4:3 - SD štandard 

 1:1 - Instagram 

1.4 Edycja w fazie kręcenia – storyboard 

 

Przygotowanie do kręcenia inscenizowanego wydarzenia (które z góry możemy 

przygotować i sobie wyobrazić) składa się ze szkicu sceny i rozmiarów ujęć, które posłużą 

do lepszej orientacji w montażu. Dobrze jest skonsultować się z montażystą, w przypadku 

samodzielnej pracy, aby ułożyć obiekty i kamerę tak, abyśmy mogli fotografować z kilku 

kątów. Im więcej kątów sceny, tym lepsze ujęcie i wynikowy projekt. Im więcej ujęć - tym 

bardziej dynamiczny, ciekawy i dla wielu respondentów film jest bardziej praktyczny. 

Każdy respondent jest filmowany osobno i dzięki temu ma własną przestrzeń wypowiedzi, 

którą widz postrzega z większą uwagą. 
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https://www.studiobinder.com/storyboard-creator/ 
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2. Zasady redagowania kompozycji 
 

 

 Widz nie powinien dostrzegać przejść cięcia, cięcie powinno być czyste i gładkie. 

Nie zakłócaj obrazu ani dźwięku i nie odwracaj uwagi widza od opowieści. 

Znajomość tych zasad pozwala również na ich łamanie, jeśli jest to naruszenie 

przemyślane i sensowne, jak np. we francuskiej Nowej Fali w postaci cięcia z 

wyskokiem na osi – Jump cut.u reżysera Jean-Luca Godarda. 

 

 Pomimo prac eksperymentalnych zasady mowy filmowej i montażu pozostają 

aktualne ze względu na ich zasady funkcjonalne. Wycinarka może pracować w 

ramach możliwości, na jakie pozwala dany materiał. Wycinarka może wycinać z 

nowego materiału, z różnych starszych materiałów, czy z Internetu – nawet jego 

użycie jest legalne. Znaleźliśmy używane materiały w Internecie. Termin ten odnosi 

się również do samego podgatunku, czy to techniki filmowej stosowanej w filmie 

dokumentalnym (montażowym), czy dziennikarstwa. 

 

 Podczas fotografowania ważne jest przestrzeganie kilku zasad jedności, aby cięcie 

było gładkie. Chodzi o jedność otoczenia – oświetlenie, ruch, przestrzeganie zasady 

osi. 

 

 Ruch powinien zawsze podążać w jednym kierunku i tempie. Postacie mogą 

wchodzić i wychodzić z ujęcia - możliwe jest zakończenie ujęcia maską postaci lub 

przeniesienie sceny i czarnej smugi w inne otoczenie. 

 

 Ekspresowa przestrzeń i czas – percepcja przestrzeni i orientacja w niej widza. 

Zwykle zaczynamy od kluczowego VC, który jest bardziej odpowiedni na 

wprowadzenie do poznawania postaci i otoczenia. Dopiero wtedy przechodzimy do 

konkretnej akcji w wąskich lub krótszych ujęciach. 
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2.1 Sekwencja obrazów i długość obrazów 
 

 Głównym wymogiem dla ujęcia jest jego czytelność i zrozumienie. 

 Sekwencja obrazów dosłownie oznacza obrazy „obok siebie” i ich 

funkcjonalność. Czystość oznacza płynne przejście pomiędzy ujęciami, które 

widz odbiera w sposób naturalny. 

 Ważna jest długość obrazu, jego czytelność i tempo. 

 Na długość ujęcia wpływa dramaturgia i intencja. VC jest zwykle dłuższy, 

ponieważ oko potrzebuje więcej czasu, aby to zrozumieć. 

 Wycięcie w tym samym kolorze i ruchu – taka sama lub podobna tonacja 

barwna sceny – cały film, wideo lub reportaż ma podobną tonację. 

 Ruch i dynamika w ujęciu – ruch zewnętrzny kamery i ruch wewnętrzny – 

ruch wewnętrzny obiektu. 

 Cięcie w pomieszczeniu — statyczne vs. cięte w ruchu 

 Szybkie cięcie - szybki montaż 

 Rozpoznawanie i zanikanie — elementy otwierające i tłumiące obrazy powinny 

być naturalnie długie. 

 Cięcie raklą — przesuń obiekt bliżej aparatu. 

 Najczęściej spotykane jest ostre cięcie. 

 Przekrój - 1 miejsce 2 odsłony / 2 wydarzenia - rodzina w płonącym domu vs. 

strażacy 

 Kompozycja równoległa - spotykamy się z tym niemal w każdym filmie - 2 wątki 

fabularne w 1 całości. Teraźniejszość + przeszłość - wspomnienia, czyli dwie 

historie równolegle w tym samym czasie, ale w innym środowisku itp. 

 Ciągłość nie tylko obrazu, ale także dźwięku. 
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2.2 Zasada osi 
 

 Jedność ze względu na orientację widza – jedność opowieści, jedność opowiadania 

 Jedność otoczenia – światło i kolor 

 Jedność kierunku ruchu i widoku – widok określa oś 

 Z jednej strony mamy oś, której nie przecinamy aparatem. 
 

  

2.3 Interpunkcja filmu 

W utworze filmowym występuje interpunkcja podobna do wypowiedzi pisanej; w okresie 

kina niemego do dzielenia scen używano rakli, ale także różnych kształtów i linii 

graficznych. Są ściemniacze i fadery - obraz ciemnieje do czerni, przecięcia - obraz 

płynnie pokrywa kolejne, podwójne ekspozycje, ostre cięcie, zatrzymanie obrazu (tzw. 

trup) 
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3. Dramaturgia 
 

 

 Struktura filmu jest ściśle związana z montażem i jego kompozycją – dramaturgia 

osiągnie w montażu ostateczną narrację historii. 

 Dramaturgia autorska - literacko-dramaturgiczna faza pracy AV, realizacyjno-

dramaturgiczna faza pracy AV - AD jest na stałe w wiadomościach i dziennikarstwie, 

bezpośrednio w filmowaniu 

 Dramaturgia wydawnicza – instytucjonalno – organizacyjna, dramaturgia 

prezentacyjno-dystrybucyjna 

 

Faza 1 – literacko-dramaturgiczna – zaczyna się od pomysłu – od niego tematu/po 

udzieleniu odpowiedzi na szereg pytań, które zmuszają autora do zastanowienia się 

nad historią, 

 3 kluczowe pytania – Co chcę powiedzieć? Jak mam to na myśli? Dlaczego? 

 początek pracy dramaturgicznej = zebranie materiału - research, scenariusz - literacki i 

techniczny - punkt kulminacyjny = scenariusz pracy AV 

 scenariusz – forma literackiego przygotowania filmu, w którym każde zamierzone 

ujęcie opisane jest jako osobna jednostka wideo-audio 

 

2. faza - realizacja-dramaturgiczna - łączy się z literacko-dramaturgiczną / zbieranie 

materiału = filmowanie / 

  procedury wykonawcze: autentyczne, reportażowe, natychmiastowe, rekonstrukcyjne, 

inscenizacyjne 

 dwa podejścia do skręconego materiału: 

- dramaturgia i kompozycja wizualna nieodtworzonego utworu AV / eliminacja 

błędów w obrazie, stworzenie wiarygodnej i autentycznej całości / 

- dramaturgia i kompozycja dźwiękowa nienagranego dzieła AV - wzajemny 

stosunek obrazu i dźwięku - muzyka, szumy - może łączyć lub oddzielać części 

filmu, uzupełniać to, czego brakuje w obrazie 
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Podstawowe zasady dramaturgii: 

 

    1. wszystko, co się dzieje w systemie komunikacji – mówi – pokazuje – ma 

konsekwencje 

    • Zastosowane środki renderowania muszą być jasne i rzucające się w oczy, aby cel był 

właściwie zrozumiany 

    2. Żaden szczegół kreacji nie może być użyty dwukrotnie z tym samym efektem 

    • istotna jest częstotliwość szczegółów renderowania w czasie prezentacji – nie używaj 

urządzenia zbyt często – powtarzanie i nuda, niezbyt mało – /możliwość niezrozumienia/ 

    • każdy sposób renderowania – wizualny i dźwiękowy – musi być postrzegany w 

kontekście 

3. forma i treść są równoważne, nakładają się na siebie i razem tworzą nową całość 

4. Naprężenie i zwolnienie - tylko tam, gdzie jest napięcie, może nastąpić zwolnienie 

 

 Słownik: 

Pierwszy plan - 1. z dramaturgicznego punktu widzenia wydarzenia akcji, które 

bezpośrednio rozwijają główną akcję; termin drugi plan oznacza motywy, które dopełniają 

i dopełniają główną historię, dodają klimatu opowieści filmowej, 2. pod względem obrazu 

filmowego pierwszy plan lub pierwszy plan oznacza akcję, która toczy się najbliżej 

kamery i na ekranie jest w centrum uwagi widza, 3. nagranie dźwiękowe ma również dwa 

lub trzy plany, pierwszy wychwytuje najważniejsze dźwięki pod względem fabuły 
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4. Próbki filmów 
 

4.1 Trailer vs. Teaser 

Teaser to pierwszy krótki zwiastun filmu, który jest emitowany z dużym wyprzedzeniem 

(nawet na kilka miesięcy) przed premierą. Jego celem jest „podrażnienie” (od angielskiego 

„drażnić”) ciekawość publiczności. Teaser jest znacznie krótszy niż Trailer (zwykle 30-60 

sekund), bez komentarza i zazwyczaj zawiera nie tylko wykorzystane materiały z 

promowanego filmu. (wikipedia) 

Dopiero później po teaser zwykle powstaje trailer, który również ma fabułę i opowiada 

więcej o filmie / dokumencie. 

  Zasady: szybki montaż, charakterystyczny dźwięk i bardzo wizualne bodźce – 

pokaz najlepszego filmu, który może zainteresować widza 

 Teaser:   

https://www.youtube.com/watch?v=Zmy4PSUO2iA&ab_channel=Arsy-Versy 

https://vimeo.com/163167257 

https://www.youtube.com/watch?v=kkJotFQ5GK4&ab_channel=Totalfilm.cz 

 Trailer:  

https://www.youtube.com/watch?v=uL4X26wEDQw&ab_channel=AlamoDrafthouse 

https://www.youtube.com/watch?v=bpn-xzpLvJw&ab_channel=FilmMe%C4%8Diar 

Manifest / RTVS 

https://www.youtube.com/watch?v=lWBpY7LCPrY&ab_channel=ARTFONDcollection 

IKONY / RTVS https://vimeo.com/165871148 

https://www.youtube.com/watch?v=sHWn2qY9LfE&ab_channel=RTVSOfficial 

Requiem for dream, 2000, Darren Aronofsky, strih: 

https://www.youtube.com/watch?v=QBwzN4v1vA0&ab_channel=MovieclipsClassicTrailers 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zmy4PSUO2iA&ab_channel=Arsy-Versy
https://vimeo.com/163167257
https://www.youtube.com/watch?v=kkJotFQ5GK4&ab_channel=Totalfilm.cz
https://www.youtube.com/watch?v=uL4X26wEDQw&ab_channel=AlamoDrafthouse
https://www.youtube.com/watch?v=bpn-xzpLvJw&ab_channel=FilmMečiar
https://www.youtube.com/watch?v=lWBpY7LCPrY&ab_channel=ARTFONDcollection
https://vimeo.com/165871148
https://www.youtube.com/watch?v=sHWn2qY9LfE&ab_channel=RTVSOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=QBwzN4v1vA0&ab_channel=MovieclipsClassicTrailers
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4.2 Showreel 

 Montaż, zdjęcia, efekty wizualne, pokaz scenograficzny 

 Podgląd najlepszego z kilku filmów dokumentalnych, wideo stworzonych przez autora. 

 Dynamika – szybszy temporytmus 
https://www.youtube.com/watch?v=kUOfVTPKgsk&ab_channel=CutMedia 

 

 

5. Montaż cyfrowy 
 

Cięcie 

 szorstkie - I stopień - cięcie podstawowe 

 czyste - ostateczne cięcie 

 

Parametry techniczne podczas nagrywania: 

 ten sam format 

 ta sama jakość - kompresja 

 w tym samym czasie 

 zawsze 25fps, Film w kinie = 24fps - klatka  na sekundę 

 iso - można zmienić w zależności od światła 

 Prores vs. SUROWY 

 Dźwięk: 2 kanały, 48kHz/16 bit 

 

 

Jakośc obrazu - rozdzielczość 

 HD: 1280x720 

 FHD: 1920x1082 

 2K: 2048 × 1080 

 Telewizor Ultra High Definition 3840 × 2160 (4K UHD) 

 4K: 4096 × 2160 (DCI 4K). Rozdzielczość 4K odnosi się do poziomej - poziomej 

rozdzielczości wyświetlacza wynoszącej około 4000 pikseli. Telewizja cyfrowa i kino 

cyfrowe zwykle używają kilku różnych rozdzielczości 4K. W telewizji i mediach 

konsumenckich dominującym standardem jest 4K UHD 3840 × 2160, podczas gdy 

przemysł filmowy wykorzystuje 4096 × 2160 (DCI 4K) 

 6K 

https://www.youtube.com/watch?v=kUOfVTPKgsk&ab_channel=CutMedia
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Profesjonalne oprogramowanie do edycji 
 

 Adobe Premiere pro 

 Davinci Resolve 

 Sony Vegas 

 Edius 

 Final cut pro 

 Avid - profesionálny 

Korekcja kolorów - Postprodukcja obrazu i koloru  

 

 Davinci resolve - RAW súbory 

 Lut - farebná korekcia pomocou lutiek 



 
Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248 

 “Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“ 
 

 

       

                                Centrum prvého kontaktu Snina, (SK)           
 20 
                      
                                    Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL) 

Technologia skanowania w warsztacie i materiał z niej:  
 

 BMPCC 4K – surowe 

 SONY A7s II – Prores 

 Canon 60D, lustrzanka cyfrowa — FullHD, H264 

 Jeśli nazwę karty można ustawić w aparacie - zrób to! 

 Format w zależności od tego, czy jest to Windows / Apple, NTFS, exFAT 

 

Parametry techniczne podczas ujęcia/ nagrywania: 

 

 Ustaw nazwę 

 konfiguruj projekt 

 Ustaw oś czasu - Nowa sekwencja - Rozdzielczość / Tryb edycji: HDV 1080p, 

podstawa czasu: 25,00 kl./s 

 Lokalizacja - zapisz projekt i autozapis 

 Eksportuj według kodu i jakości rozdzielczości – HD 1280x720, Full HD 

1920x1080, Full HD dla Youtube, 4K 
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5.1. Edytowane w Adobe Premiere pro 

   

 Editing
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 Color grading 

 
 

 Efekty - flizeliny, ściemniacze 
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 Audio 

 

 Napisy 
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 prawy przycisk otwiera kolejne menu z ustawieniami

 
 Export 
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 Linki do samouczków - color grading 
https://www.youtube.com/watch?v=PcEUSBGk910&ab_channel=EditorsKeys 

https://www.youtube.com/watch?v=c8zV6Wcgv8E&ab_channel=DebrupTravel%26Films 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PcEUSBGk910&ab_channel=EditorsKeys
https://www.youtube.com/watch?v=c8zV6Wcgv8E&ab_channel=DebrupTravel%26Films
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5.2. Wytnij w Davinci Resolve 
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 Linki - LUT https://www.youtube.com/watch?v=7dIvZLhNV_s&ab_channel=AveryPeck 

 Color grading 

https://www.youtube.com/watch?v=QaxNyExIadc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aMyV1wgx

LN7UMhwckCdxNQ19WfOUvwP7C9YTbFqDPXqxAqdVW494UcNQ&ab_channel=JoeHardos 

 

 

6. Nagrywanie synchronicznych rozmów 
 

W słownikach telewizyjnych i filmowych słowo „synchroniczny” odnosi się do rozmowy, 

która jest nagrana w formie audio-wideo. Jest to w istocie anachronizm, który ma swoje 

korzenie w odległej przeszłości, kiedy wywiady telewizyjne nagrywano oddzielnie na 

taśmie i na taśmie audio. Kluczowe pozostały jednak podstawowe atrybuty związane z 

pracą dziennikarską w tym obszarze. 
 

   Podstawowe atrybuty informacji – kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego! 
 

Redaktor  - respondent: 

 przed właściwym nagraniem redaktor uzgadnia z respondentem obszar pytań, prosi 

go o mówienie do mikrofonu, patrzenie na niego – nie do kamery, 

 wywiady najlepiej przeprowadzać na zewnątrz, aby respondent mógł spokojnie 

oddychać, 

 kamerzysta kadruje respondenta w lewo lub w prawo – w zależności od pozycji 

montażysty kamera znajduje się najczęściej na wysokości wzroku respondenta, 

 mikrofon /ręka/ znajduje się w wyciągniętej dłoni redaktora 

 Na zakończenie wywiadu respondent zapisuje imię, nazwisko, stanowisko /czasem 

nawet tytuł/ i często zapisuje to na płycie, aby podczas edycji mógł lepiej sprawdzić 

poprawność wstawionych napisów. 

 Przy słabym oświetleniu dobrze jest oświetlić miękkim, przyciemnionym światłem, 

aby respondent nie miał dużych cieni z innych źródeł światła, 

 Ważne jest również, aby dostosować temperaturę światła, aby uzyskać naturalny 

kolor skóry. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dIvZLhNV_s&ab_channel=AveryPeck
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Nagranie - sam redaktor/autor na rejestratorze 

 ciche, dźwiękoszczelne otoczenie bez echa – improwizowane studio 

 czytanie pisanego – przygotowanego tekstu w naturalnym stylu – niezbyt 

recytującego. 

 pauza na początku i na końcu – rozpoczęcie nagrywania na kilka sekund przed 

odczytem ze względu na postprodukcję 

 

 

Typowe błędy nagrywania synchronizacji 

 Zawsze miej na uwadze to, czego chcemy się dowiedzieć – zwłaszcza podstawowe 

atrybuty informacji – kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego. Pominięcie choćby jednego 

podstawowego faktu może fundamentalnie zdewaluować całą pracę publicystyczną.  

Częstym błędem początkujących redaktorów przy nagrywaniu wywiadów jest to, że 

nie przywiązują dostatecznej uwagi do psychologii respondenta. . Zupełnie inne 

podejście wymaga na przykład sporządzenia raportu śledczego, a w przeciwnym 

razie należy zwrócić się do respondentów, gdy oczekujemy od nich autentycznego, 

podkreślonego emocjonalnie występu. Nie możemy oczekiwać szybkiego i 

profesjonalnego podejścia, jeśli tego nie zrobimy. Dlatego zawsze dobrze jest 

utrzymywać relacje nie tylko na poziomie formalnym, z dystansem i rezerwą. 

Respondenci to także osoby, które mają swoje obowiązki lub zmartwienia. Dlatego 

na początku komunikacji, jeśli pozwalają na to okoliczności, zawsze dobrze jest 

nawiązać kontakt nieformalny i dopiero wtedy przejść do samej istoty tego, czego 

chcemy się dowiedzieć. 

Zawsze mile widziane są autentyczne, nieformalne, niewerbalne wyrażenia, 

potwierdzające, że respondent jest zrelaksowany i nie jest zestresowany. Wtedy 

rozmowy brzmią przekonująco. 

Specjalnym rozdziałem są wywiady, w których dziennikarz nie jest mile widziany, 

niemniej jednak wywiad musi zostać nagrany, bo to ważna część reportażu. W 

takim przypadku należy bardzo dokładnie zastanowić się, czy rzeczywiście jest to 

informacja w interesie publicznym i zamieszczając nie naruszamy żadnej z zasad 

tzw. GDPR. 
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7. Tworzenie podpisów/napisów 
 

Nagłówki w wiadomościach lub dyskusji strumieniowej są ważne dla 

świadomości w odniesieniu do prezentowanego respondenta. Nazwa i funkcja 

są wymienione na dolnym pasku lub bez paska poniżej mówiącego respondenta. 

W przypadku filmu dokumentalnego często używa się napisów między scenami, 

aby określić czas. Zwłaszcza podczas filmowania poklatkowego brak napisów 

może dezorientować widza. Obróbka graficzna i wybrana typografia zależy od 

stylu całego projektu. 

 

 

 

8. Zadanie: edytuj wybrane wideo 
 

 

 Oś czasu 

 Import materiałów 

 Przegląd materiałów 

 Zgrubne cięcie 

 Czyste cięcie 

 Klasyfikacja kolorów 

 Eksport 
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9. Edycja zdjęcia 
 

9.1 Adobe PS 

 

 Pliki RAW – najwyższa/surowa jakość nagrania fotograficznego – lepsza 

możliwość regulacji jasności – zwłaszcza gdy bezpośrednio w miejscu 

fotografowania brakuje światła. 

  Podstawowe korekty, takie jak kadrowanie, krzywe, kolory, retusz, eksport - 

zapisywanie, obniżanie jakości 
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Adobe LR 

Linki online - https://lightroom.adobe.com/learn/tutorial 
 

 


