
Recenzja filmu „Władca Pierścieni” 

"Władca Pierścieni" to historia, w której zakochały się miliony ludzi na całym świecie. Na czym 

polega jej fenomen? Tego do końca nie wyjaśniono. Cała tajemnica z pewnością tkwi w samym Tolkienie, 

który przez kilkanaście lat swojego życia stworzył mityczny świat Śródziemia. 

Peter Jackson jako jeden z niewielu reżyserów podjął się ekranizacji Tolkienowskiej trylogii. Wizja pisarza 

stawiała ogromne wyzwania przed kinem, choćby ze względu na różnorodność istot (elfowie, gobliny, 

orkowie, krasnoludy), krajobrazy, a także sceny batalistyczne. Jednak Jackson zabrał się do realizacji tego 

niebagatelnego przedsięwzięcia: przeniesienia Śródziemia na wielki ekran. "Władca Pierścieni" został 

nakręcony po raz drugi. Poprzednia wersja była animowana. Ujęto w niej zaledwie połowę powieści. W 

planach była realizacja dalszego ciągu, lecz ze względu na bardzo negatywne recenzje zaniechano 

produkcji. 

Peter Jackson wraz z wytwórnią New Line Cinema zrealizował trzy filmy odpowiadające tytułom 

tomów trylogii "Władca Pierścieni" ("Drużyna Pierścienia", "Dwie Wieże" i "Powrót Króla"). Film "Władca 

Pierścieni, Powrót Króla" jako ostatni z cyklu miał premierę w grudniu 2003 roku na Nowej Zelandii, gdzie 

kręcono całość. Przepiękne pejzaże wyspy perfekcyjnie oddawały charakter Tolkienowskiej rzeczywistości. 

Dzięki nim widz na krótką chwilę przenosi się ze zgiełku miasta do nienaruszonego przez człowieka 

Śródziemia. 

W "Powrocie Króla" rozgrywa się ostateczna walka o pierścień. Decydują się losy bohaterów, którzy 

walczyli do utraty tchu z Czarnem Władcą (Sauronem) o wolność wszystkich plemion. (…) 

Szczególnych cierpień doświadcza Frodo, grany przez Elijaha Wooda. Była to bardzo trudna kreacja 

hobbita, uginającego się pod brzmieniem pierścienia i jednocześnie zatracającego własną tożsamość pod 

wpływem zła. Elijah Wood, aktor mało znany, zagrał Froda takiego, jakim być powinien. On sam twierdzi, że 

Frodo jest rolą jego życia. Ja jednak wierzę, że Elijah nie poprzestanie na tej roli i nie schowa swego talentu 

do szuflady. (…). Z kolei Sean Astin zagrał najlepszego przyjaciela i nieodłącznego towarzysza Froda - Sama 

Gamgee. Bardzo wzruszyła mnie gra Astina, gdyż doskonale przedstawił prostolinijnego i bezinteresownego 

Sama, który wiernie służył swemu panu. 

Jeśli zaś chodzi o efekty specjalne, to w tym miejscu pozwolę sobie zacytować słowa pani Elżbiety 

Ciapary, znanego krytyka filmowego współpracującego z "Filmem": "Takich efektów komputerowych 

jeszcze nie widzieliście. Są tu sceny, które wcisną was w fotel" - święta prawda. Komputerowcy z firmy SGI 

spisali się na medal. Ich cyfrowe efekty są wręcz niezauważalne. Natomiast ukoronowaniem wysiłku Erica 

Saidena - programisty, jest Gollum, postać w całości wykreowana komputerowo. 

Utwory muzyczne skomponowane przez Howarda Shore'a doskonale oddają atmosferę filmu. Są 

spoiwem łączącym kolejne ujęcia kamery. Muzyka z "Władcy Pierścieni" sama w sobie stanowi bardzo 



interesujący materiał muzyczny, który być może będzie inspiracją dla innych kompozytorów. 

Trylogia Jacksona jest równie wymagająca, jak powieść J. R. R. Tolkiena. Jest Trudna do zrozumienia nie 

tylko ze względu na obcą terminologię i ogrom nieznanych postaci, ale także, dlatego, że akcja tej 

opowieści toczy się bardzo szybko. Jednak utrzymanie chronologii wydarzeń znacznie ułatwia zrozumienie 

całości. "Władca Pierścieni" jest filmem niezwykłym. Za każdym razem, gdy go oglądam, odnajduję w nim 

coś nowego. Być może dlatego zainteresowała się nim szeroka widownia, a może przyczyną tego jest sama 

opowieść, traktująca o rycerzach walczących ze złem. Aby ocenić "Władcę Pierścieni" przytoczę słowa Joela 

Singla z magazynu Good Morning America: "Prawdziwa Magia! Jeden z najlepszych filmów roku". Myślę, że 

te słowa najlepiej wyrażają moje uczucia związane z tą produkcją. Uważam, że każdy człowiek powinien 

obejrzeć ten obraz, nie tylko z powodu pięknych krajobrazów Nowej Zelandii, gry aktorów, czy efektów 

specjalnych. Film ten jest wart obejrzenia ze względu na piękną historię, możliwość przeniesienia się na 

krótką chwilę do innego świata i oderwania od teraźniejszości. Z całego serca zachęcam do udania się w 

mityczną podróż z Frodem, jaką jest "Władca Pierścieni". 

 

                                                                                                                                     Aleksandra Krancberg 

1. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe. 

 

Reżyserem filmu jest Peter Jackson. P F 

W Nowej Zelandii nakręcono jedynie trzecią część filmu. P F 

Postać Golluma została w całości stworzona na komputerze. P F 

Peter Jackson nakręcił swoja trylogię na podstawie dwóch tomów powieści J.R.R. 
Tolkiena. 

P F 

Dużym wyzwaniem dla twórców filmu były m.in. sceny batalistyczne. P F 

Aleksandra Krancberg zachęca do obejrzenia filmu tylko osoby, które czytały 
powieść Tolkiena. 

P F 

Zanim powstał film Petera Jacksona istniała już animowana wersja powieści. P F 

Muzyka skomponowana na potrzeby filmu, nie spełniła swojej roli. P F 

 

2. Podkreśl w tekście 3 zdania, które wyrażają ocenę filmu. 

3. Znajdź w tekście dwa cytaty, wypisz je, podaj autora wypowiedzi: 

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

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

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

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

 Wyjaśnij, w jakim celu autorka zamieściła oba cytaty. 

 

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



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

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

4. Wypisz 5 powodów dla, których zdaniem Aleksandry Krancberg, warto obejrzeć film: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia tych nie występujących w przyrodzie tworzyw, których głównym składnikiem są związki 
wielocząsteczkowe, zaczęła się w 1862 roku. Na zorganizowanej wtedy w Londynie wystawie, 
Anglik Alexander Parkes z Birmingham, pokazał przedmioty codziennego użytku zrobione z nie znanego 
dotychczas materiału. Materiał ten, nazwany parkesiną, wynalazca otrzymywał przez połączenie 
nitrocelulozy, kamfory i alkoholu. Produkcja parkesiny była kosztowna, rozpoczęto ją jednak w 1866 roku w 
londyńskiej firmie Parkesine. 

Pierwszym udanym i stosunkowo tanim tworzywem sztucznym (podobnym do parkesiny), okazał się 
wynalazek opatentowany 15 czerwca 1869 roku przez Johna W. Hyatta z Albany w stanie Nowy Jork, pod 
nazwą celuloid, powstały przez połączenie nitrocelulozy z kamforą. Angielski wynalazca mówił o swoim 
produkcie następująco: "To piękne tworzywo do wyrobu medalionów, tac, naczyń 
kuchennych, guzików, grzebieni itp". 

Pierwszym syntetycznym tworzywem sztucznym, to znaczy takim, w którym związki 
wielkocząsteczkowe są również wytworzone sztucznie, a nie czerpane z surowców naturalnych, był bakelit. 
Wynalazł go i opatentował w 1907 roku belgijski chemik Leo H. Baekeland, którego nazwisko zostało 
upamiętnione w nazwie tworzywa (był proszkiem, który zestalał się po podgrzaniu i sprasowaniu). Nie 
przewodził ciepła i prądu elektrycznego, więc stał się dobrym materiałem w urządzeniach elektrycznych. 

                                                                                                                                                      https://wynalazki.andrej.edu.pl/ 

1. Wymyśl tytuł dla tego artykułu: 

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

2. Ułóż w kolejności powstania: celuloid, parkesina, bekelid i uzupełnij tabelę: 

Nazwa tworzywa Rok wynalezienia Imię nazwisko 
wynalazcy 

Skład chemiczny 

    

    

    

 

3. Na podstawie teksty, stwórz definicję określenia „syntetyczne tworzywo sztuczne”: 

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

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

4. Z podanych czasowników utwórz bezokoliczniki w wpisz je do odpowiedniej rubryki: 

wynalazł, znalazła, zawiozą, niosą, kładą, zawiodła 

 

- ść -źć 

  

 

 

 

 

 


