
 

Temat: Nic nie jest tym, czym się wydaje… scenariusz lekcji na podstawie 
filmu pt. Iluzjonista (reż. Neil Burger) 

1. Przedstaw swoje wrażenia po obejrzeniu filmu pt. Iluzjonista. Najważniejsze spostrzeżenia 

wpisz w diagram. 

 

 
 

2. Na podstawie wcześniejszych rozważań z podanej tabeli wybierz te gatunki filmowe, które 
odnajdujesz w obejrzanym filmie. 

 

 



3. Wraz z nauczycielem omów wszystkie gatunki podane w tabeli w zadaniu 2. Powiedz, który spośród 

podanych gatunków to Twój ulubiony. 

 

 
 

4. Wskaż cechy gatunku lub gatunków, które odnajdujesz w Iluzjoniście. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



5. Odpowiedz na pytania: 

 Co jest atrakcyjne w takim doborze gatunków? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 Kto chętnie obejrzałby film łączący akurat te gatunki? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 Jakie filmy i programy telewizyjne przychodzą ci do głowy jako przykłady dobranych tak 

połączeń gatunków? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

 

6. Przeczytaj podany tekst źródłowy i na jego podstawie przygotuj notatkę w formie mapy 

myśli. 

 

Film kostiumowy – gatunek filmów odwzorowujących daną epokę historyczną poprzez użycie 

charakterystycznych dla niej dekoracji i strojów; termin „film kostiumowy” odnosi się głównie do 

produkcji zawierających fikcyjnych bohaterów, co odróżnia je od tzw. filmów historycznych, których 

głównymi bohaterami są postacie historyczne. 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_kostiumowy) 

 

KOSTIUMOWY - Film o tematyce historycznej, w którym aktorzy grają w strojach 

charakterystycznych dla danej epoki. To filmy w których główny nurt akcji nie jest skoncentrowany 

na działaniach wojennych, bądź wojna wcale w filmie nie występuje. Fabuła często skupia się na  

romansach, intrygach, życiu znanych ludzi. 

http://www.filmweb.pl/user/promil77/blog/542138-

(Gatunki+filmowe,+czyli+z+czym+nale%C5%BCy+kojarzy%C4%87+dany+film+)) 

 

 

7. Na podstawie obejrzanego filmu scharakteryzuj postać trójki bohaterów: 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_kostiumowy
http://www.filmweb.pl/user/promil77/blog/542138-(Gatunki+filmowe,+czyli+z+czym+nale%C5%BCy+kojarzy%C4%87+dany+film+))
http://www.filmweb.pl/user/promil77/blog/542138-(Gatunki+filmowe,+czyli+z+czym+nale%C5%BCy+kojarzy%C4%87+dany+film+))


8. Przeczytaj fragmenty recenzji zamieszczonej w Internecie, a następnie przedstaw swój 

punkt widzenia na temat obejrzanego filmu. 

 
 

Ostatnich kilka miesięcy było szczególnie łaskawych dla miłośników dziewiętnastowiecznej magii - 

po świetnym "Prestiżu" na ekrany kin wszedł "Iluzjonista". Czy i tym razem autorom udało się 

zaczarować widza?  

Fabuła "Iluzjonisty" opowiada historię Eisenheima (Edward Norton), sztukmistrza niskiego 

pochodzenia, który przyjeżdża do Wiednia na cykl występów. Błyskawicznie zdobywa olbrzymią 

popularność. Podczas przedstawienia, na którym obecny jest książę Leopold (Rufus Sewell), 

dochodzi do spotkania Eisenheima z Sophie (Jessica Biel) - dawną ukochaną iluzjonisty, a obecną 

narzeczoną księcia. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Eisenheim zostaje zaproszony na 

pokaz do pałacu, podczas którego kompromituje następcę tronu. Leopold poprzysięga zemstę, 

każąc inspektorowi policji (świetny Paul Giamatti) wsadzić magika do więzienia...  

 

Szczerze mówiąc, sama miłosna intryga nie jest przesadnie zajmująca. Ileż można oglądać 

nieszczęśliwych kochanków skrępowanych konwenansami? O wiele lepiej wypada wątek inspektora 

- człowieka rozdartego między ambicją, lojalnością, ciekawością i służbie publicznej. Ciekawą 

postacią jest również zmanierowany książę - tyleż inteligentny, co niepoczytalny.  

 

Widza urzeka jednak tak naprawdę klimat tego filmu. Każdy kadr wygląda jak podkolorowana stara 

fotografia. Wspaniałe kostiumy i atmosfera Wiednia przełomu wieków czynią "Iluzjonistę" swoistym 

wehikułem czasu. Wrażenie pogłębia także muzyka, idealnie podkreślająca nastrój tego, co dzieje 

się na ekranie.  

 

Niektórych mogą razić sztuczki magiczne wykonywane przez Eisenheima. Triki wydają się zbyt 

"czarodziejskie", przez co przestają być wiarygodne. Widz kwituje je ironicznym uśmieszkiem i 

myślą "facet od efektów specjalnych trochę przegiął". Nawet średnio uważny widz zauważy także 

pewne nielogiczności akcji.  

"Iluzjonista" przyciąga uwagę piękną oprawą. Nie potrafi sprawić, by widz w ciągłym napięciu 

oczekiwał finału. Akcja toczy się spokojnie, czasem zbyt spokojnie, a aktorzy grają bardzo 

oszczędnie. (…) 

(http://www.filmweb.pl/reviews/Czarnoksi%C4%99ska+magia+pozbawiona+czaru-4532) 

 

 

 
 

 

http://www.filmweb.pl/reviews/Czarnoksi%C4%99ska+magia+pozbawiona+czaru-4532


9. Film Iluzjonista w roku 2007 był nominowany do Oscara w kategorii za Najlepsze Zdjęcia. 

Czy Ty chciałbyś nominować ten film w jeszcze jakiejś kategorii? 

Jeśli tak, obok statuetki napisz za co? 

 

 
 

Oscar dla Iluzjonisty za………………………………………………………………. 

 
Opracowała: Lucyna Szczepaniak 
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