
 

SZKOŁA NA V  

 

KLASA IE 
I ty możesz zostać 

filmowcem! 

 

 

Profil: filmowy  

Rok szkolny 2020/ 2021 

 Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym:  

*język polski  

(24 h w cyklu) 

* język angielski 

(18 h w cyklu) 

* wiedza o społeczeństwie 

(10 h w cyklu) 

 

Przedmioty brane pod uwagę  

przy rekrutacji: 

*język polski 

* matematyka 

* język angielski 

* wiedza o społeczeństwie 

 

Przedmiot uzupełniający: 

* filmoznawstwo 

(3 h w cyklu) 

 

Nauczane języki obce: 

*język angielski 

(kontynuacja) 

*język francuski lub język hiszpański 

 

Klasa o profilu filmowym, to jedyna taka oferta szkolna w Częstochowie. 

Przeznaczona jest dla uczniów, którzy interesują się filmem i marzą  

o studiach na kierunkach filmoznawczych, produkcji i realizacji filmów  

a także aktorskich. Program klasy rozwija pasję filmową uczniów, 

pogłębia ich wiedzę teoretyczno filmową i historyczno filmową. To 

propozycja dla tych, którzy chcą poznać ,,X Muzę” od podszewki. 

W czasie nauki w czteroletnim liceum program filmoznawstwa 

realizowany jest przez trzy lata. Uczniowie zgłębiają zagadnienia  

z dziedziny teorii i historii filmu, poznają ludzi kina, uczestniczą  

w wyjazdach studyjnych do ośrodków filmowych. Dzięki zawartej 

współpracy z wydziałem sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w 

Częstochowie będą mogli poznać tajniki fotografii, komponowania 

kadru, czy opanować podstawowe techniki pracy z obrazem filmowym. 

W programie zajęć znajdują się także zajęcia warsztatowe, w czasie 

których uczniowie tworzą własne etiudy filmowe od przygotowania 

scenopisu i scenariusza, przez rejestrację obrazu i grę aktorską po montaż 

i efekty końcowe. 

Atmosferę obcowania z filmem podsyca fakt, że szkoła posiada własną 

kameralną salę kinową przeznaczoną dla 34 widzów. Tu odbywają się 

projekcje filmów podczas większości zajęć. Jest to jedno z niewielu 

takich szkolnych kin w kraju. 

 

 
Uczniowie poza dodatkowymi zajęciami z edukacji filmowej będą uczestniczyć w zajęciach studyjnych organizowanych 

przy współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Absolwenci klasy filmowej mogą kontynuować naukę na kierunkach studiów np.: filmoznawstwo, medioznawstwo, na 

kierunkach artystycznych: aktorstwo, reżyseria, scenopisarstwo, fotografika. 

 

V Liceum Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza 

w Częstochowie 

ul. Krakowska 29 

42-200 Częstochowa 

Znajdź nas w Internecie: 

 www.vmickiewicz.pl, 

 www.facebook.com/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-

Częstochowie-638488759658823/ 

 www.instagram.com/vlo_mickiewicz/?hl=pl 

http://www.vmickiewicz.pl/
http://www.facebook.com/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Częstochowie-638488759658823/
http://www.facebook.com/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Częstochowie-638488759658823/
http://www.instagram.com/vlo_mickiewicz/?hl=pl


 snapchat  

 


