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Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu:  

  

Gry, scenariusz i storyboard 

 

 

Forma 

zaliczenia: 

Egzamin 

 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarny II 

 

 

 

 

IV 

 

ćwiczenia 

 

 

45 

 

 

3 

 

niestacjonarny II 

 

 

 

 

IV 

 

ćwiczenia 

 

 

27 

 

 

3 

 

Kierownik przedmiotu  : mgr A. Stepiński 

 

Wymagania wstępne:  
Przedmioty wprowadzające to: k ompozycja, rysunek, rysunek użytkowy, podstawy technik  

informatycznych, fotografia, rejestracja obrazu i dźwięku 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat zasad przygotowywania tekstu  

scenariusza,  storyboardu,  scenopisu.  Przyswojenie  nazewnictwa  branżowego. Ćwiczenie 

umiejętności adaptacyjnych w zakresie narracji i przekładanie jej na język obrazu. Rozwój 

kreatywności i osobowości artystycznej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole 

PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

P6S_WG 

 
K6_W02 W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z technologiami 

stosowanymi w grafice z uwzględnieniem ich stałego rozwoju 

K6_W08 Problematykę związaną z technologią cyfrową wykorzystywaną w 

grafice z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

 

Umiejętności. Student potrafi:  

P6S_UW 

P6S_UU 

P6S_UK 

K6_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych 

narzędzi, technik oraz technologii 

K6_U06 Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem graficznym i 

innymi narzędziami cyfrowymi przy realizacji własnych prac artystycznych 

K6_U10 Planować i zrealizować własne projekty graficzne przy uwzględnieniu 



stanu zdobytej wiedzy i własnych umiejętności 

K6_U18 Przygotować i przedstawić publicznie prezentację własnej koncepcji 

artystycznej w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

P6S_KK 

P6S_KO 

 

K6_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy  

K6_K05 Uprawiania zawodu grafika w sposób etyczny i społecznie 

odpowiedzialny 

Metody kształcenia: 

Przedmiot ma charakter ćwiczeń, studenci sprawdzają w praktycznych zadaniach zdobytą 

wiedzę z zakresu kreacji postaci i lokacji.  

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Efekty kształcenia oceniane są na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta na zajęciach oraz 

zaliczenia egzaminu.  

Treści:  

Miejsce i znaczenie scenariusza, storyboardu, scenopisu. 

•Scenariusz –struktura fabuły, podstawowe cechy scenariusza. 

•Storyboard –krótka historia, cechy opisu. 

•Podstawowe elementy konstrukcji obrazu filmowego.  

  

Literatura:  

Podstawowa: 

Mark Simon: story board - ruch w sztuce filmowej,Wydawnictwo  Wojciech Marzec, 2010; 

2. 

Bruce Block: Opowiadanie obrazem, Wydawnictwo Wojciech Marzec,  Warszawa 2010; 

3. 

Russin Robin U., Downs W. M.: Jak napisać scenariusz filmowy, Wydawnictwo Wojciech 

Marzec, 2009 

 

Uzupełniająca: 

Parramon Calbo: Perspektywa w rysunku i malarstwie. Wydawnictwo  Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1993 

 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 45 Praca na zajęciach: 27 

Praca własna: 45 Praca własna: 63 

 


