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Wprowadzenie,  
rozpoczęcie warsztatu 
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Czym nagrywać filmy? 
Jaki aparat wybrać na początek? 

 
Odpowiemy na pytania: 

Co robić, jak robić czym robić?  
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Czym nagrywać wideo? 

• Smartfony: ostatnimi czasy Huawei, Samsung, Xiaomi, no i… iPhone ; 

• Aparaty kompaktowe: Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Fujifilm; 

• Kamery, standardowe: multum wyboru, np. Canon; 
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„Więcej sprzętu niż talentu”  
O co chodzi? 
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O czym trzeba pamiętać? 
• Ustawienia wideo 

• Dobra ilość klatek na sekundę – 25; 

• Ustawienie odpowiedniego balansu bieli; 

• Ustawienie odpowiedniej przysłony, czasu otwarcia migawki i ISO; 

• Jeśli obraz nagrywamy z kilku kamer to ten sam profil obrazu; 

• Baterie 

• Karty SD 

• Oświetlenie 

• Zewnętrzny Mikrofon 

• Statyw 

• Gimbal do stabilizacji 

• Obiektyw 

• Zainstalowaniu kodeków do systemu 

 



7 

Baterie 
Raczej omijaj zamienniki 
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Ewolucja smartfonów 
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Ewolucja smartfonów 
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Ewolucja smartfonów 
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Ustawienia w telefonie 
Na telefonie także można zmieniać ustawienia nagrywania wideo.  
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Ostrość 
Ustawienie i zablokowanie ostrości 
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Oświetlenie 

Co prawda najlepszym światłem do nagrywania jest naturalne światło, lecz niestety nie zawsze mamy 

na nie wpływ. Czasem nagranie może trwać nawet kilka godzin, w tym czasie zmienia się nie tylko 

ilość, ale też kolor światła słonecznego.  
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Mikrofon – Zadbaj o jakość  
dźwięku 
Rodzaje mikrofonów: 

• Krawatowy 

• Do smartfona 

• Dynamiczny 
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Statyw – Zadbaj o stabilizację 

Aby wystabilizować nasze ujęcia potrzebujemy statyw. 

Cechą rozpoznawczą statywu Joby są jego giętkie nogi, które mogą zostać owinięte wokół rurek, 

gałęzi i innych podobnych obiektów, dzięki czemu możliwe jest zamocowanie aparatu w nietypowych 

miejscach i uzyskanie niecodziennej perspektywy. 
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Ciekawa aplikacja 

DU Recorder - Rejestrator ekranu  

Jest to wysokiej jakości rejestrator ekranu, który można pobrać bezpłatnie.  

 

Pomaga nagrywać wyraźne filmy na ekranie. Aplikacja jest prosta ale ma 

mnóstwo funkcji.  
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Testerzy aplikacji 

https://www.ubuntupit.com/best-video-recording-apps-for-android-device/ 
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Gimbal - „ruchomy statyw” 
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Gimbal - „ruchomy statyw” 
• https://www.dji.com/pl/om-4?site=brandsite&from=eol_osmo-mobile-2 

https://www.youtube.com/watch?v=KoXV6JexQeY 
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Zaplanuj swoje wideo! 
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Zaplanuj swoje wideo! 

Zanim zaczniesz, zadaj sobie kilka pytań: 

• Kto będzie Twoim odbiorcą? 

• Jaki jest cel wideo? 

• Na jakich kanałach będzie ono będzie udostępnione? 

• Napisz scenariusz, nawet bardzo krótki! 

• Czy będą potrzebne grafiki do wideo? 
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Kadrowanie 
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Przebitki! 
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Przebitki 

Puchar Polski Kobiet: https://www.youtube.com/watch?v=AUpFcTwf3bA 

Total Sport: https://www.facebook.com/watch/?v=1908781986087536 
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Bezpłatne programy do edycji wideo  
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HitFilm Express 

Idealny wybór dla początkujących twórców. Program oferuje dobrze dopracowany edytor osi czasu| 

i wiele opcji ułatwiających i przyspieszających edycję. Jest intuicyjny i elastyczny. Możemy w nim 

zarówno poćwiczyć przed zabraniem się za edycję wideo na poważnie, jak również zająć się kilkoma 

prostymi filmami rodzinnymi, zapominając o profesji montażysty w chwili wyłączenia programu. 

Niektórzy użytkownicy narzekają na dość niską wydajność eksportu plików. Istnieje również opcja 

kilkustopniowych zapłat, które rozszerzają możliwości programu. 

Link do pobrania: https://www.dobreprogramy.pl/HitFilm-Express,Program,Windows,26758.html 
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ShotCut 20 

Ten program do robienia filmów umożliwia edycję wszystkich popularnych formatów audio, wideo 

oraz grafik. Aplikacja posiada własne kodeki, dzięki czemu obróbka filmów odbywa się w szybkim 

tempie. Jedna wada to nietypowy interfejs j - brak tu linii czasu, mamy za to listę klipów i wyznaczamy 

czasowe ramy ich obróbki. Ten program do montowania filmów oferuje takie narzędzia jak zmiana 

ostrości obrazu, nakładanie efektów, balans kolorów, dodawanie tekstów, itp. Stworzone materiały 

możemy zmontować i zapisać jako pliki wideo w popularnych formatach lub też jako klipy flash.  

Link do pobrania: https://www.dobreprogramy.pl/Shotcut,Program,Windows,42274.html 
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DaVinci Resolve 

DaVinci jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Program jest rozbudowany, 

oferuje wiele funkcji, które mogą okazać się zbędne dla laików. Interfejs jest wprawdzie intuicyjny, 

jednak przeładowanie opcjami może niektórych odstraszyć. DaVinvi oferuje zarówno edycję wideo, jak 

i korektę kolorów, produkcję audio i efektów specjalnych czy motion graphics. Wielkość i potrzeby 

wydajnościowe edytora sprawiają, że program nie będzie dobrze działał na słabszych komputerach. 

Wymaga również trochę nauki, zanim opanuje się go w dobrym stopniu.  

Link do pobrania: 

https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/obrobka_video/DaVinci_Resolve_Lite.html  
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Płatne programy do edycji wideo  
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Adobe Premiere Pro 

Adobe Premiere Pro CC to najnowsza wersja jednej z najbardziej cenionych i popularnych aplikacji do 

nieliniowej edycji wideo. 

Zaawansowane narzędzia i funkcje programu dają wszystko co niezbędne do połączenia obrazu i 

dźwięku w jedną całość. Praca w czasie rzeczywistym, narzędzia do edycji plików audio i wideo dają 

precyzyjną kontrolę nad praktycznie każdym aspektem produkcji. Z łatwością można manipulować 

obrazem, dźwiękiem, animacjami i grafiką, aby stworzyć wysokiej jakości filmy. 
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Final Cut Pro 

Final Cut Pro X to aplikacja stworzona z myślą o współczesnych, całkowicie cyfrowych procesach 

profesjonalnej obróbki wideo. Charakteryzuje się nowoczesną architekturą, która zapewnia jej 

niesamowitą wydajność pracy z materiałem 4K. 
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Podstawowy montaż filmu 
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Przyciski do subskrypcji 

https://videohive.net/item/socializing-social-media-pack/18711583 
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Muzyka do filmu 

• Epidemic Sound - https://www.epidemicsound.com – 30 dni za darmo 

• YouTube Audio Library - W Bibliotece audio YouTube znajdziesz bezpłatną muzykę, którą możesz 

wykorzystać w swoich filmach. Utwory dostępne w YouTube nie powodują problemów związanych 

z prawami autorskimi. Biblioteka audio jest dostępna wyłącznie w YouTube Studio. 

• AudioJungle - https://audiojungle.net - Bank muzyki audiojungle.net jest nieco tańszym 

rozwiązaniem dla osób, które nie chcą płacić miesięcznych abonamentów. W bazie dostępne są 

również ścieżki dźwiękowe, które mogą Ci się przydać jako muzyczny temat przewodni czy jako 

intro. Ceny za jeden utwór zaczynają się już 1 dolara i kończą na kilkudziesięciu dolarów. 

Wszystkie zasoby udostępniane są na licencji royalty free music. 
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Grafiki do filmu 

• Envato Elements 
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W jakim formacie exportować 
Wideo na YouTube.com 
• https://support.google.com/youtu

be/answer/1722171?hl=pl 

• https://support.google.com/youtu

be/answer/4603579?hl=pl 
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W jakim formacie exportować 
Wideo na Facebook.com 
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Wysyłanie filmów do sieci 
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Jak pozycjonować wideo, aby ludzie  
łatwiej je znaleźli. 

 
To bardzo proste i często pomijane?  



40 

Transmisje LIVE! 
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Transmisje Live 

• https://www.youtube.com/watch?v=5DKPqFfSIkA 
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Wyszukiwanie słów kluczowych 

• https://keywordtool.io/ 
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Wyszukiwanie słów kluczowych 



44 

Wyszukiwanie słów kluczowych 

• https://chrome.google.com/webstore/detail/keywords-everywhere 
keywo/hbapdpeemoojbophdfndmlgdhppljgmp 
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Miniaturka 
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Miniaturka 
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Miniaturka 
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Miniaturka 
• Uśmiechnięty człowiek; 

• Duży napis; 

• Na każdy serwis inna miniaturka, inne wymiary; 

• Kontrast; 

• Dodać białe litery na czarnym tle. 



49 

Rodzaje filmów 

• Relacje z zawodów, wydarzeń 

• Vlogi ze zgrupowań 

• Wywiady z zawodnikami, ekspertami 

• Prezentacje 

• Transmisje Live 

• Reklamy dla sponsora 
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Długość filmów wideo: 

• Instagram: 30 sekund 

• Twitter: 45 sekund 

• Facebook: 1 minuta 

• YouTube: 2 minuty 
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Rodzaj treści 
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Jak mądrze promować sponsora i 
partnera w wideo? 

 
Jak spowodować, że wideo będzie 

pozycją przychodową, a nie kosztową?  
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Charakterystyka platform do 
udostępniania wideo.  
Które są największe? 
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Instagram 

• Chociaż nie jest najpopularniejszy, dla wielu osób to serwis 

społecznościowy numer 1 

• Możliwość publikacji poza standardowymi postami wideo, tzw. stories, 

czyli filmów dostępnych przez 24 godziny 

• Instagram jest bardzo obrazkowy, o czym warto pamiętać 

przygotowując filmy na tę platformę – tekst powinien być ograniczony 

do minimum 

• Warto zatroszczyć się o warstwę wizualną – ludzie poszukują na 

Instagramie ładnych obrazków i miłych wrażeń 
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YouTube 

• Niekwestionowanie najpopularniejszy serwis wideo na świecie, 

miejsce, w którym ogląda się najwięcej filmów 

• Ogromny zasięg oznacza też ogromną konkurencję 

• Codziennie ogląda się miliard godzin YouTube. 
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Facebook 

• Bezdyskusyjnie największy serwis społecznościowy – 1/3 

mieszkańców naszej planety jest na Facebooku 

• Duża liczba użytkowników to jednocześnie zaleta (szansa na 

uzyskanie większego zasięgu), jak i wada (ogromna konkurencja treści) 

• Wiele formatów wideo, włączając wideo 360, live streamy czy VR 

• Publiczność na Facebooku jest bardzo zróżnicowana pod względem 

wieku, upodobań itp., dlatego warto wykorzystać system reklamowy 

Facebooka by nasz film trafił do docelowych odbiorców 
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Wskazówki 

• Na Facebooka warto nagrywać wideo bez Intro, ponieważ scrollując 

tablice wideo odtwarza się automatycznie 

• W pierwszych 10 sekundach wideo trzeba zainteresować widza.  

• Dodawaj napisy do filmu, jeśli ktoś się w nim wypowiada. Aktualnie 

publiczność nie zawsze mogą mieć włączony głos, ale i tak chcą się 

dowiedzieć jakie treści są w filmie, napisy w tym pomogą! 
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Łączy Nas Piłka 

Przykład dobrze prowadzonego kanału: 
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Polska Siatkówka 
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Przed startem: przydatne rzeczy 
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Przed startem: Przydatne kanały  

Polskie kanały: 

• Filmujemy: https://www.youtube.com/channel/UCsevUTkahWoARHZ-GhZr8GA 

• NoToPstryk: https://www.youtube.com/channel/UCBxHZ8ES9PcKumq3S4tl7Cw/videos 

Zagraniczne kanały: 

• Learn Online Video: https://www.youtube.com/channel/UCWWq67D7TofEPq_eBiaYCWw 

• Matti Haapoja: https://www.youtube.com/channel/UCbvIIQc5Jo9-jIXnkPe03oA 

 



www.pentagon-research.com 

Dziękuję Państwu za uwagę. 
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Kontakt 

Adam Pawlukiewicz /Research and Development EO/ 

tel. +48 792 298 008 

e-mail: adam@pentagon-research.com 

Marcin Brzozowski /Marketing Specialist/ 

tel. +48 607 774 017 

e-mail: marcin.brzozowski@pentagon-research.com 
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Zbiór linków omawianych w trakcie prezentacji  
Literatura: 

• Boniecki Jacek, Smartfonowy zawrót głowy czyli jak fotografować i filmować, 2016  

• Braverman Barry, Sztuka filmowania. Sekrety warsztatu operatora, 2011 

• Nikon Radość Fotografowania, 2011 

• Mroczek Andrzej, Książka o fotografowaniu, 2002 

 

 


