
Elementy 
gramatyki języka filmowego

Wprowadzenie do tematu
WIELKOŚCI PLANÓW – KADROWANIE



WIELKOŚCI     PLANÓW

 KADR



KADROWANIE?
DECYZJE?

CO WIDAĆ?
CO TO ZNACZY?



KOMPOZYCJA – W KADRZE

• Należy wziąć pod uwagę to, czy KADR ma 
zawierać punkt skupiający uwagę [np. osobę 
lub przedmiot], czy ma być symetryczny lub 
asymetryczny, harmonijny lub 
nieharmonijny. 

• Obecność każdego elementu w kadrze 
powinna być uzasadniona.



 Plan totalny: ukazuje pełną topografię otoczenia w którym 
będzie się dziać akcja (panorama); sylwetka ludzka jest mała i 

słabo widoczna, wtapiająca się w tło; używany do ogólnego 
opisu miejsca lub prezentacji otwartej przestrzeni. 



Plan ogólny: pełny obraz miejsca akcji; sylwetka ludzka jest 
rozpoznawalna; bardzo widoczna jest przestrzeń lub 

dekoracja; zazwyczaj ma na celu pokazanie powiązania 
bohaterów z otaczającymi ich przestrzeniami, lub pokazanie 

ogólnych informacji na temat miejsca akcji. 



Plan pełny:  to wycinek planu totalnego; w kadrze widać całą 
sylwetkę człowieka; widać jedynie część otoczenia; popularne 

ujęcie w niemym kinie; 



Plan amerykański: pokazuje wycinek z planu pełnego; 
sylwetka ludzka jest pokazana od kolan w górę i dominuje w 

kadrze filmowym; najczęściej używane przy scenach 
dialogów;



Plan średni: pokazuje osobę od pasa w górę; figura 
człowieka dominuje w kadrze; pokazuje więcej mimiki twarzy 

niż plan amerykański; 



Półzbliżenie (popiersie): popiersie postaci ludzkiej, ukazuje 
jej mimikę, gestykulację, emocje.; spada znaczenie tła - tło 
jest prawie niewidoczne, zdecydowanie podrzędne wobec 

postaci.



Portret/Zbliżenie – (plan portretowy): głowa (lub inny 
obiekt) wypełnia prawie cały kadr; umożliwia dokładną 

obserwację detali lub mimiki twarzy; 



Detal – (plan detaliczny): dokładna forma przybliżania się; 
kadr wypełniony detalem ciała lub innym fragmentem 

powiązanym z akcją; ten kadr przyciąga najwięcej uwagi; 
stosuje się jako regułę przy podnoszeniu napięcia 

emocjonalnego.



            W jakim kadrze czułbyś się sobą?
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