
Nagrywanie i montowanie filmu 

 
Film jest często dobrym uzupełnieniem opisu. Nie da się za pomocą tekstu tak barwnie i dokładnie 
przedstawić cech oglądanego miejsca, jak jest w rzeczywistości.  
Film pozwala utrwalić ten widok. Często takie krótkie ujęcia tworzymy w naszych telefonach, ale nie 
zawsze potem w całości chcielibyśmy je odtworzyć. Pewne narzędzia do obróbki takich filmów mogą 
być zainstalowane na telefonie, ale bardziej profesjonalnie można dokonać takiej obróbki w aplikacji 
na komputerze. 
Movie Maker jest aplikacją Microsoftu, która umożliwia łączenie clipów wideo, obrazków i stron 
tytułowych. Film można wzbogacić o dodatkową ścieżkę muzyki i niektóre efekty specjalne, przejścia 
itp. Niestety ta aplikacja nie jest już dalej rozwijana. 
 

 
 
Bardzo dobrą alternatywą jest ShotCut. Jest to program bezpłatny.  Za jego pomocą można 
wykonać film bez ograniczeń czasowych, ani znaków wodnych, jak to  mam miejsce w przypadku 
innych programów w wersji niezarejestrowanej. 
 

 



Program ma oś czasu, na której można umieszczać zarówno obrazy, jak i filmy. Filmy można 

przycinać, łączyć ze sobą i modyfikować za pomocą wielu przydatnych filtrów. Istnieje też możliwość 
zmiany tempa prezentacji danego fragmentu filmu. 
Często stosowane filtry, to np. Gain/Volume – umożliwiający płynną regulację głośności podkładu 
dźwiękowego, Pojawianie się obrazu i Zanikanie obrazu, size, position & rotate - zmianę wielkości, 
położenia i rotacji, stabilizację obrazu, wprowadzenie tekstu na obraz wideo itd. 
Filmy można przycinać, odcinać audio, wprowadzać łagodne przejścia dowolnie wybranego typu. 
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest możliwość dodania kilku ścieżek wideo czy dźwiękowych.  Można 
je też nakładać na siebie i modyfikować efekt przejścia. 
Nieco gorzej aplikacja sobie radzi z nałożeniem tekstu na określony fragment filmu, ale taką 
czynność można wykonać już po wyeksportowaniu ostatecznej wersji filmu i umieszczeniu jej na 
własnym kanale YouTube.  
Jest w nim dostępny edytor, w którym można dodać plik z tekstem lub wprowadzić go ręcznie, albo 
można zamazać twarz lub inną część filmu. 
 

 
 

Aby przedstawić w filmie czynności wykonywane na komputerze, można wykorzystać do tego celu 
narzędzie dostępne w internecie: Screencast-o-matic (https://screencast-o-matic.com/)  
 

 

https://screencast-o-matic.com/


Po wybraniu opcji Record for free i następnie: Launch Free Recorder, pojawi się domyślne okno, 

którego rozmiar można modyfikować 
Za pomocą tej internetowej aplikacji można nagrywać to, co w danej chwili jest wyświetlane na 
ekranie wraz z widokiem z kamery. Maksymalny czas nagrania wynosi niestety tylko 15 minut. 
Zdecydowanie lepszym narzędziem jest OBS Studio, w którym można nagrywać obraz bez 
ograniczeń i wcześniej można sobie odpowiednio przygotować sceny, a także klawisze skrótu, za 
pomocą których te sceny mogą być zmieniane. 
OBS służy nie tylko do nagrywania, ale także do streamowania. Daje to możliwość przekazywania 
obrazu na bieżąco w internecie, np. za pomocą kanału YouTube. 
 

 
 
 
Zadania: 
1. Za pomocą aplikacji Screencast-O-Matic lub OBS Studio nagraj film, w którym zaprezentujesz 

wybrany etap realizacji projektu, wykonywany w komputerze. Zadbaj o poprawne podłączenie 
kamery, by również Twój widok, jako narratora, był prezentowany w filmie. 
 
2. Przygotuj film, w którym połączysz poszczególne etapy realizacji projektu. W filmie powinny być 
zaprezentowane metody i narzędzia wykorzystywane przez Ciebie do realizacji projektu  


