
Gatunki 
filmowe



Co to jest gatunek filmowy?

Gatunek filmowy to rodzaj 

utworów charakteryzujących się:

• Określoną tematyką;

• Konstrukcją postaci;

• Czasu;

• Miejsca akcji;

• Układem zdarzeń;

• Narracją;

• Rekwizytami. 



Filmy dzielą się na:

• Film dokumentalny – ukazuje wydarzenia rzeczywiste 
zarejestrowane przez ekipę filmową. Twórcą dramaturgii 
filmu dokumentalnego jest reżyser, który opracowuje 
zebrany materiał, dokonuje wyboru prezentowanych 
sytuacji filmowych środków ekspresji.

• Film fabularny- przedstawia odegrane przed kamerą 
fikcyjne zdarzenia tworzące fabułę. Podstawą filmu jest 
scenariusz, który zawiera opis wydarzeń  i postaci, 
charakterystykę miejsca i czasu akcji oraz dialogi.



Melodramat

Melodramat opowiada o

miłości trudnej, która jest

źródłem cierpienia

Bohaterów i prowadzi do

tragicznego finału. Podniosły 

styl gry aktorów oraz 

sugestywna muzyka potęgują 

głębokie wzruszenie 

odbiorców.





Dramat obyczajowy

Ukazuje sceny z życia określonego 

społeczeństwa, przedstawia 

Konflikty lub problemy jakiejś grupy 

Osób. Utwór filmowy, który 

koncentruje się na wewnętrznych 

przeżyciach bohaterów, bywa 

nazywany dramatem 

psychologicznym.





Film sensacyjny

Określenie film sensacyjny (film 

akcji) odnosi się do wielu typów 

filmów np. kryminalnych, 

szpiegowskich, gangsterskich, 

których wspólną cechą jest 

dynamiczna, trzymająca w 

napięciu akcja.





Western

To film typowo, związany z 

Dzikim Zachodem. Głównym 

bohaterem jest najczęściej 

szlachetny i odważny kowboj 

lub szeryf, który szuka zemsty 

lub walczy ze złem. W 

westernowym świecie występuje 

wyraźny podział na postacie 

pozytywne i negatywne.



Horror

To gatunek nastawiony na 
wywołanie u widza strachu. 

Atmosferę grozy tworzą 
wprowadzone w realną 
rzeczywistość elementy 

irracjonalne, najczęściej w postaci 
nadnaturalnych istot 

zagrażających człowiekowi, takich 
jak zjawy, duchy, wampiry, 

ożywione monstra.





Komedia

Podstawowym zadaniem komedii 
Filmowej jest rozbawienie widza. 

Fabułę komedii tworzy ciąg 
nieprawdopodobnie 

skomplikowanych zdarzeń i zbiegów 
okoliczności, które prowadzą do 

szczęśliwego zakończenia. Jedną z 
odmian tego gatunku jest komedia 

romantyczna – lekka, pełna 
wzruszeń 

i humoru opowieść o perypetiach 
dwojga zakochanych. 





Science fiction

Akcja filmu science fiction 
rozgrywa się zazwyczaj w 

rozwiniętej technologicznie 
cywilizacji przyszłości lub na 

nieznanych planetach. Za 
jedną z odmian tego gatunku 
jest uważany film fantasy –
baśń kostiumowa, w której 

wydarzenia dzieją się w bliżej 
nieokreślonym czasie i w 

odległych krainach.





Musical

Musical to filmowe widowisko 
muzyczne, którego istotnymi 

elementami są muzyka, śpiew 
i taniec powiązane z akcją.
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