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Tworzenie obrazów
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Komunikacja wizualna, gdy zdjęcia opowiadają historię

Tworzenie zdjęć, które pokazują kreatywność i oddziaływanie

Quiz nr 1

Podstawy tworzenia obrazu

Quiz nr 2

Narzędzia do tworzenia i edycji obrazów

Quiz nr 3

Dzielenie się swoimi cyfrowymi historiami online

Quiz nr 4



Opis treści

W tym module zdobędziesz podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia języka

obrazów wizualnych oraz tworzenia, edycji i udostępniania obrazów cyfrowych. Nauczysz się

również kilku technicznych i koncepcyjnych narzędzi do zrozumienia podstaw obrazowania

cyfrowego.

Moduł składa się z następujących działów:
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Cele nauczania 
Kiedy ukończysz ten moduł, będziesz w stanie:

 

Komunikacja wizualna, gdy zdjęcia opowiadają historię.1

Tworzenie zdjęć, które pokazują kreatywność i mają wpływ na wygląd zewnętrzny.2

Podstawy tworzenia obrazu.3

Narzędzia do tworzenia i edycji obrazów.4

Dzielenie się swoimi cyfrowymi historiami online.5

Komunikować się wizualnie –

komunikować się poprzez tworzenie obrazów cyfrowych



Tworzyć zdjęcia stwarzające duże możliwości –

komponować obrazy, które pokazują kreatywność i mają wpływ wizualny



Tworzyć fotorelacje –

w sposób interesujący i wciągający odbiorcę



Rozumieć i wykorzystywać narzędzia –

w celu tworzenia i edytowania obrazów

Dzielić się swoimi wizualnymi pomysłami online –



Czas trwania tego modułu jest szacowany na 2 godziny.

Obejmuje on wszystkie treści, realizację proponowanych ćwiczeń i quizy dla każdej sekcji.

Oprócz przewidzianego minimum czasu, możesz spędzić tyle godzin, ile chcesz, badając każde

z narzędzi i możliwości zaprezentowane w module.

Pamiętaj: Ćwiczenie pomoże ci poprawić twoje umiejętności i kompetencje oraz robić lepsze

zdjęcia!

 



Praca ta jest licencjonowana na podstawie licencji międzynarodowej Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Aby zapoznać się z kopią niniejszej licencji, odwiedź stronę 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Komunikacja wizualna, gdy zdjęcia opowiadają historię

Obraz jest wart tysiąc słów! Widzieć to wierzyć!

Pewnie znasz te popularne hasła!



Właściwie komunikacja wizualna jest najwcześniejszą metodą komunikacji stosowaną przez

ludzi (od czasów prehistorycznych!).

Obecnie komunikacja wizualna jest niezwykle rozwinięta i zaprojektowana tak, aby mogła

wykonywać jednocześnie kilka zadań. Komunikacja z obrazami wizualnymi rozwija się dzięki

rozwojowi nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Komunikacja wizualna jest jednym z kluczowych elementów nowoczesnych mediów i

mediów społecznościowych.

W ten sposób postrzeganie informacji podczas komunikacji wizualnej jest "czytaniem" kodu

wizualnego.

Komunikacja wizualna w zasadzie może być zde�niowana jako

komunikacja z wykorzystaniem obrazów. Jest to najważniejszy



Poprzez komunikację wizualną informacje mogą być przedstawiane w różnych formach -

wykres, mapa, schemat, znak, typogra�a, elementy multimedialne takie jak obrazy,

infogra�ki, �lmy, gify i wiele innych.

W praktyce używanie języka wizualnego oznacza komunikowanie idei za pomocą obrazów, a

nie słów lub w połączeniu ze słowami.

W praktyce używanie języka wizualnego oznacza komunikowanie idei za pomocą obrazów, a

nie słów lub w połączeniu ze słowami.

sposób, w jaki ludzie komunikują się i dzielą się informacjami.



Wraz z pojawieniem się treści wizualnych na portalach społecznościowych, potrzeba

opowiadania historii z obrazami staje się coraz bardziej naturalna.

Jest ona często znana jako cyfrowe opowiadanie historii.

 

W następnej części zajmiemy się pewnymi wskazówkami, które mogą pomóc w uruchomieniu

kreatywności i sprowokowaniu wizualnego wpływu wykorzystania historii cyfrowej.

ĆW I C ZE NI E



ĆWICZENIE

Kliknij link poniżej i przeczytaj artykuł:

“Czy twoje zdjęcia opowiadają historię?”

https://www.nationalgeographic.com/travel/intelligent-travel/2013/05/03/do-your-pictures-

tell-a-story/

 

https://www.nationalgeographic.com/travel/intelligent-travel/2013/05/03/do-your-pictures-tell-a-story/


Powiedzmy, że naszym zadaniem jest opowiedzenie wizualnej historii przyjaciela, rodzica lub

dziecka…

Na pierwszy rzut oka możemy myśleć, że najważniejszy jest indywidualny portret.

W wielu przypadkach to działa!

Ale bardzo często historię osoby może znaleźć się w szczegółach!
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Na przykład ręka z ulubioną rzeczą lub szerokokątny portret otoczony kilkoma rzeczami

związanymi z jego/jej życiem.



Pod tym linkiem znajdziesz bardzo dobre przykłady i pomysły:

https://digital-photography-school.com/shooting-details-tell-visual-story/
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Emocje i szczegóły są bardzo ważne w opowiadaniu historii. Właściwie,

historie ożywają w emocjach i szczegółach, ale czasami bardzo często o

tym zapominamy. Zamiast tego nasze historie stają się nudne, po prostu

chronologicznie opowiadając fakty!

https://digital-photography-school.com/shooting-details-tell-visual-story/


Istotnie, emocje odgrywają ważną rolę w opowiadaniu historii. W tym sensie można uznać, że

uchwycenie ludzi i twarzy jest najlepszym wyjściem…

Jest to możliwe, ale należy pamiętać, że emocje można komunikować również w inny sposób -

całą sylwetką, językiem ciała, tłem, drobnymi szczegółami itp.

Obrazy powinny wywołać silne uczucia w umyśle widza.

KO NT Y NU A C J A

Oświetlenie i kompozycja, chociaż czasami niedoceniane,  są integralną
częścią opowiadania historii. Oświetlenie odgrywa ogromną rolę w

postrzeganiu otaczającego nas świata. Poprzez oświetlenie, kształt i

kolor obiektów są wydobyte a obserwator zostaje pod wrażeniem

wrażenie objętości i przestrzeni.



Fotografowanie tych samych kadrów różnym światłem tworzy unikalne obrazy i umożliwia

zwiększenie wpływu zdjęcia poprzez wyróżnienie poszczególnych elementów lub części

obiektów.
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Być może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale za każdym razem, gdy przybliżamy aparat do

naszego oka, podejmujemy decyzje dotyczące kompozycji.

Krótko mówiąc, kompozycja jest sposobem, w jaki wybieramy układ elementów zdjęcia, które

mamy wykonać.

Istnieją pewne ogólne zasady, które W większości przypadków komponowanie jest



mogą pomóc uczynić nasze zdjęcia

bardziej interesującymi i

atrakcyjnymi.

 

intuicyjne, ale w procesie fotografowania istnieją pewne

elementarne zasady, które wprowadzają równowagę do

naszych zdjęć.

ĆW I C ZE NI E

Kompozycja kadru i oświetlenia są ściśle powiązane. Za

pomocą środków oświetleniowych, jak również za pomocą

kompozycji ujęcia, uwagę widza można tak zaaranżować,

aby mógł zobaczyć elementy opowieści.



ĆWICZENIE

Przeczytaj inspirujący artykuł, oto link do niego:  "Niezwykłe i ciekawe pomysły na

kompozycję":

https://expertphotography.com/photography-composition-ideas/

 

Teraz weź aparat cyfrowy i zrób kilka niezwykłych zdjęć!

https://expertphotography.com/photography-composition-ideas/
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Zasada trzech trzecich jest zasadą, która pomaga pokazać

swój obrazek, aby uzyskać najlepszy efekt.



Obraz jest podzielony na dziewięć kwadratów, które są tworzone przez nałożenie czterech

linii na to, co widzisz.

Zauważ, gdzie krzyżują się cztery linie. Zasada trzech trzecich zakłada, że te skrzyżowania są

najlepszymi miejscami do umieszczenia najważniejszych elementów kompozycji. W ten

sposób można uzyskać bardziej wciągający i interesujący obraz.



Obiekt niekoniecznie musi znajdować się dokładnie w punkcie
przecięcia.

Wystarczy być blisko tego punktu, aby obraz był dynamiczny i
dobrze skomponowany.

Wypróbuj kilka różnych kompozycji, aby znaleźć tę, którą lubisz najbardziej.

KO NT Y NU A C J A



Większość zdjęć wygląda lepiej,

jeśli horyzont znajduje się

powyżej lub poniżej środka kadru

(nie dokładnie w środku obrazu).

Wyjątkiem jest wykorzystanie odbicia. W tym przypadku

odpowiednie może być umieszczenie horyzontu w środku,

ponieważ tworzy on te same elementy na górze i na dole

obrazu - scenę powyżej i odbicie poniżej.
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Gdzie umieścić linię na horyzoncie w swojej kompozycji?

Znajdź ramy



Jednym z najprostszych sposobów na stworzenie głębi jest znalezienie naturalnej ramy

zdjęcia. Umieszczając obiekt pośrodku i znajdując odpowiedni kadr, który zajmuje prawie całą

klatkę lub część pierwszego planu, znacznie łatwiej przyciągniesz uwagę widza.
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Kolory i tonacja odgrywają również ważną rolę.

Kolory mogą wywoływać różne nastroje i emocje. Oto kilka ogólnych opisów:



Czerwony

Gniew, zażenowanie, namiętność i pożądliwość.

Kolor 1



Niebieski

Nieśmiałość, smutek i spokój.

Kolor 2



Żółty

Tchórzostwo, szczęście lub ostrożność.

Kolor 3



Zielony

Obrzydzenie, zazdrość, choroba, przyjazny lub chciwy, odprężający.

Kolor 4



Szary

Depresja i brak emocji.

Kolor 5



Czarny

Zimno lub żałoba.

Kolor 6



Tonowanie zdjęcia wpływa emocjonalnie na widza.  

Ciemna tonacja - cienie, czarny
kolor często kojarzący się z

nocą, zdjęcia wydają się
tajemnicze.
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Skorzystaj z zalet kompozycji

Podczas fotografowania ludzi i zwierząt najlepiej jest obserwować ich/je w kadrze.

Jeśli zdjęcie działa, pozostaw więcej miejsca na boku kadru, na który skierowana

jest akcja.

Wygląda to bardziej naturalnie i daje widzowi poczucie ruchu i opowieści w

obrazie.

Umieść obiekt w taki sposób, aby najbardziej otwarta przestrzeń na obrazie

znajdowała się w kierunku, na który patrzy.

Jasne tony - biel i jasne kolory
kojarzą się ze światłem
słonecznym i dobrym

samopoczuciem.
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Ale... 

ZŁAM ZASADY 



Czasami, mimo że łamiemy wszystkie zasady,

powstałe zdjęcie jest wystarczająco atrakcyjne.

Zasady są po to aby je łamać!!!

Nie bądź konserwatywny, stwórz własne

zasady, aby Twoje cyfrowe historie były

niepowtarzalne i różne!

Przeczytaj kilka inspirujących artykułów....

Jak Opowiedzieć Historię z Portretami za Pomocą Kreatywnej Kompozycji? –

https://digital-photography-school.com/tell-story-portraits-using-creative-composition/
 
Zdjęcie autorstwa Pawła Janiaka na witrynie internetowej Unsplash.

https://digital-photography-school.com/tell-story-portraits-using-creative-composition/


Łamanie zasad? Przeczytaj Jak złamać zasady kompozycji fotogra�cznej dla

kreatywnych wyników?
–

https://expertphotography.com/break-photography-composition-rules
 
Zdjęcie autorstwa Dylana Alcocka na witrynie internetowej Unsplash. 
 

https://expertphotography.com/break-photography-composition-rules


Gotowi? Zaczynamy!
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Pytanie

01/03

Jaka tonacja zdjęcia może wyrażać smutek?

Czerwona

Żółta

Niebieska



Pytanie

02/03

Zasada trzech trzecich jest regułą by poprawić?

Kompozycję obrazu

Oświetlenie

Tonowanie koloru



Pytanie

03/03

Gdzie lepiej jest umieścić linię horyzontu?

Zawsze w środku kadru

Zawsze poniżej środka

Zawsze powyżej środka

Powyżej lub poniżej środka



Obrazy cyfrowe składają się z elementów cyfrowych zwanych pikselami.
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W skrócie, obraz jest wizualną reprezentacją czegoś. Obraz

cyfrowy jest elektroniczną wersją obrazu.



Kiedy robimy zbliżenie, możemy

zobaczyć te pojedyncze piksele,

które tworzą obraz.

Kiedy pomniejszymy, poszczególne piksele znów są

zbyt małe, by je dostrzec, a my wracamy do iluzji

szczegółowego zdjęcia!

Są to malutkie klocki, które tworzą wszystkie cyfrowe obrazy.

Piksele to wiązki cyfrowych informacji o kolorze konkretnego miejsca na obrazie.

Są one zorganizowane w strukturę siatki, aby przekazać obraz.

Zapisują informacje o jego kolorze i rozmiarze.

Piksele koloru są zorganizowane w siatkę w konkretny sposób, aby tworzyć

obrazy.

Wzory kropek dają efekty jednolitego koloru.



Termin "piksel" jest również używany w odniesieniu do
elementów przetwornika obrazu w aparatach cyfrowych.

Zazwyczaj piksele są zorganizowane w uporządkowany prostokątny układ.  Rozmiar

obrazu jest określany przez wymiary tej tablicy pikseli.  Szerokość obrazu to liczba kolumn, a

wysokość obrazu to liczba wierszy w tablicy. 

Rozmiar obrazu odnosi się do szerokości i wysokości

obrazu, w pikselach. Odnosi się również do całkowitej

liczby pikseli na obrazie.

Rozmiar obrazu nie powinien być mylony z rozmiarem

rzeczywistego zdjęcia. Rozmiar obrazu szczegółowo

opisuje liczbę pikseli w obrazie cyfrowym.

Szerokość i wysokość obrazu, w

pikselach, znane są jako jego

wymiary pikseli.

Na przykład 1024 pikseli (px) i

wysokość 768 pikseli lub

1024x768.

Oczywiście można to mierzyć za

pomocą cali, centymetrów i

innych typów jednostek miary.
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Rozdzielczość odnosi się do liczby

pikseli w zdjęciu.

Rozdzielczość aparatu i obrazu jest

mierzona w PPI – liczba pikseli

przypadająca na cal długości.

Im więcej pikseli ma aparat fotogra�czny, tym więcej

szczegółów może on uchwycić, a większe zdjęcia mogą

być bez rozmycia lub "ziarnistości".

Rozdzielczość obrazu cyfrowego



Im wyższa rozdzielczość - tym mniejszy punkt i tym lepszy obraz.

Rozdzielczość jest czasami określana na podstawie szerokości i wysokości
obrazu oraz całkowitej liczby pikseli w zdjęciu.

Na przykład, nowy aparat ma rozdzielczość 3904×2598 (szer. x wys.) pikseli, którą można

określić jako 3904×2598=10,142,592 pikseli. Jeśli liczba ta zostanie podzielona przez 1 milion,

uzyskana w ten sposób liczba wyniesie 10,1 megapiksela (jeden megapiksel odpowiada

jednemu milionowi pikseli). Dlatego rozdzielczość obrazu można również opisać jako 10,1

megapiksela lub 10,1 MP.

KO NT Y NU A C J A



Główna różnica między bitmapą a wektorem

polega na tym, że gra�ka bitmapowa

wykorzystuje piksele do reprezentacji

obrazów, podczas gdy gra�ka wektorowa

wykorzystuje podstawowe kształty

geometryczne do reprezentacji obrazów.

Obrazy rastrowe są tworzone za pomocą

oprogramowania opartego na pikselach lub

przechwytywane za pomocą aparatu

fotogra�cznego lub skanera. Są one bardziej

powszechne jaknp.  jpg, gif, png, i są

szeroko stosowane w sieci.

Pliki obrazów

Istnieją dwa główne typy plików gra�cznych: Raster/Bitmap i Wektor.



Podczas korzystania z programu rastrowego malujesz obraz i jest on podobny do zanurzania

pędzla w farbie i malowaniu. Można mieszać kolory, aby złagodzić przejście z jednego koloru

do drugiego.

Gra�ka wektorowa tworzona jest za pomocą oprogramowania wektorowego i jest wspólna dla

obrazów, które będą stosowane w produkcie �zycznym. Używane również w CAD, inżynierii i

gra�ce 3D.

Używając programu wektorowego rysujesz kontury kształtów: i jest on podobny do tworzenia

obrazu z płytek o różnych kształtach i rozmiarach, np. kształt oka, kształt nosa, kształt wargi.

Kształty te, zwane obiektami, wyświetlają po jednym kolorze każdy.



Raster kontra Wektor



Zmiana rozmiaru –

Obrazy na bitmapie są zależne od rozdzielczości, więc nie można ich zmienić bez obniżenia
jakości obrazu. Obrazy wektorowe są niezależne od rozdzielczości, więc można je zmieniać
rozmiar bez obniżania jakości obrazu.

Rodzaje plików –

JPG, .GIF, .PNG, .TIFF, .PSD to niektóre typy plików bitmapowych, natomiast .PS, .EPS, .SVF,
.AI, .CDR, .SVG to typy plików wektorowych.

Rozmiar pliku –

Rozmiar pliku obrazu wektorowego jest stosunkowo mniejszy niż w przypadku obrazu na
mapie bitowej.
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Edycja –

Możliwe jest edytowanie obrazów bitmapowych do pewnego stopnia, ale nie jako obrazów
wektorowych. Z drugiej strony, możliwe jest edytowanie obrazów wektorowych bez obniżania
jakości.

Zastosowanie –

Bitmapy nadają się do fotogra�i do tworzenia realistycznej gra�ki i obrazów o szerokiej gamie
kolorów i efektów, są one najczęściej stosowanym typem gra�ki i są szeroko wspierane w
systemach cyfrowych oraz w Internecie i sieci WWW, natomiast gra�ka wektorowa nadaje się
do logo, ilustracji, rysunków technicznych w CAD, inżynierii i gra�ki 3D, ikon, clipartów i
abstrakcyjnych obrazów.

Tworzenie obrazu rastrowego



W tym module zwrócimy uwagę na tworzenie obrazu rastrowego.

Gra�kę bitmapową można tworzyć od podstaw przy użyciu narzędzi dostarczanych przez
oprogramowanie gra�czne - w szczególności w kategorii oprogramowania gra�cznego
określanej jako oprogramowanie do malowania.
 
Przykładami oprogramowania do malowania są Adobe Photoshop, Apple Photos, Microsoft
Paint, GIMP i wiele innych.

T WO R Z E N I E K O N WE R T O WA N I E



Za pomocą skanera można przekształcić wydrukowany obraz w gra�kę bitmapową.
 
Skaner dzieli obraz na drobną siatkę komórek i przypisuje wartość cyfrową dla koloru każdej
komórki.
 
W miarę postępu skanowania wartości są przesyłane do urządzenia cyfrowego i zapisywane jako
plik gra�czny mapy bitowej.

T WO R Z E N I E K O N WE R T O WA N I E



W aparacie cyfrowym obiektyw skupia

światło z obrazu na małym czujniku obrazu

zwanym CCD (urządzenie sprzężone

ładowarką).

CCD zawiera siatkę malutkich, światłoczułych

diod zwanych foto-czujnikami.

Foto-czujniki odpowiadają pikselom;

im więcej pikseli użyto do uchwycenia obrazu,

tym większa jest jego rozdzielczość.

Aparaty, skanery i oprogramowanie gra�czne

oferują duży wybór formatów mapy bitowej,

takich jak BMP, RAW, TIFF, JPEG, GIF, PNG

itp.

Podstawy mapy bitowej



Kolor i rozdzielczość są kluczowymi elementami w reprezentacji danych mapy bitowej.

 

Dzisiejsze urządzenia do wyświetlania kolorów reprezentują kolor przy użyciu modelu

kolorów RGB.

Model kolorystyczny RGB służy do opisu kolorów uzyskanych ze źródeł emitujących światło.

Wykorzystuje kombinację świateł czerwonych (R - Czerwony), zielonych (G - Zielony) i

niebieskich (B - Niebieski) o różnych współczynnikach jasności, aby uzyskać każdy kolor w

swoim spektrum.

Reprezentacja danych na mapie bitowej



Model RGB jest najbliższy ludzkiej percepcji, ponieważ w ludzkim oku znajdują się

receptory, które reagują na te kolory. Te trzy kolory nazywane są dodatkami (sumowaniem), a

gdy nakładają się na siebie, uzyskuje się kolor biały.

ĆW I C ZE NI E



ĆWICZENIE

Odwiedź stronę https://pixabay.com z oszałamiającymi darmowymi zdjęciami. Wybierz Zdjęcia

i Wektory, poznaj i zobacz jak wyglądają zarówno Bitmapy jak i Wektory!

Możesz pobrać jedno zdjęcie z każdego typu i wkleić je do swojej ulubionej aplikacji - Power

Point, Word, edytor gra�czny, skalować do większych rozmiarów oba zdjęcia i zobaczyć jak

wpływa to na jakość!

https://pixabay.com/


Gotowi na quiz?

Powodzenia!
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Quiz nr 2



Pytanie

01/03

Zdjęcia są niezależne od rozdzielczości?

Prawda

Fałsz



Pytanie

02/03

W modelu kolorowym RGB, kiedy mieszamy kolor zielony i czerwony w tej

samej jasności, otrzymujemy?

Żółty



Niebieski

Biały



Pytanie

03/03

Od czego zależy rozmiar obrazu cyfrowego?

Koloru pikseli

Liczby pikseli



Formy pikseli



Jednym z najbardziej popularnych i wygodnych sposobów tworzenia obrazu
cyfrowego jest użycie aparatu cyfrowego. 

Na rynku dostępnych jest wiele różnych wspaniałych

modeli, od złożonych aparatów cyfrowych z

lustrzankami cyfrowymi (DSLR) z wieloma

wymiennymi obiektywami po prostsze aparaty

Może nawet będziesz w stanie używać

swojego smartfonu. Dziś wielu

producentów posiada wspaniałe

aparaty fotogra�czne na telefonach z
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Narzędzia do tworzenia i edycji obrazów

Narzędzia do tworzenia i edycji obrazów



fotogra�czne typu wskaż i sfotografuj z jednym

obiektywem.

różnego rodzaju specjalnymi

funkcjami.

Wszystkie aparaty cyfrowe wykorzystują cyfrowy czujnik, który rejestruje obraz, zamieniając

światło w sygnał elektryczny. Sygnały są przechowywane jako małe punkty danych lub bity,

które po pobraniu na komputer są zamieniane w piksele.



Czasami nie doceniamy możliwości kamer na naszych smartfonach. Przecież niektórzy z nas

wiedzą więcej o aparacie telefonu komórkowego niż tylko, ile ma megapikseli.

W rzeczywistości, zmieniając nieco ustawienia, kąt fotografowania i oświetlenie, korzystając z

ciekawych aplikacji do edycji zdjęć, możemy uchwycić ciekawsze i piękniejsze zdjęcia, które

oddają istotę chwili i opowiadają historię.

Aparat fotogra�czny smartfona ma więcej funkcji, niż przypuszczamy, ale czasami zdjęciom

wykonywanym za pomocą smartfona lub tabletu czegoś brakuje ....?

Niektóre obiekty stają się zbyt jasne, a inne gubią się w cieniu. Jeśli fotografujesz w sztucznym

oświetleniu, kolory wyglądają dziwnie. Właściwie nie są to problemy, ale raczej prawidłowości z

prawie wszystkimi urządzeniami do fotogra�i cyfrowej.



Wystarczy dowiedzieć się, jak używać aparatu w smartfonie lub tablecie, aby rozpocząć pracę. W

rezultacie, Twoje zdjęcia znacznie się poprawią.

Wiele aparatów fotogra�cznych pozwala zmienić zdjęcie kolorowe na czarno-białe lub

zastosować odcień sepii. Można również często regulować nasycenie kolorów, kontrast obrazu

i jasność oraz stosować �ltry efektów specjalnych.



Oto kilka rzeczy, których musisz się nauczyć o aparacie, aby być bardziej

zadowolonym z pracy z nim.



Ustawienia automatyczne / ręczne

Poznaj ustawienia aparatu fotogra�cznego swojego smartfona!

Nie polegaj na trybie automatycznym telefonu. Oczywiście wymagana jest regulacja

ostrości na ekranie dotykowym, jednak można poprawić ogólną jakość obrazu poprzez

zmianę innych ustawień w trybie fotografowania.

Chociaż różne telefony mają różne ustawienia, ważne jest, aby móc kontrolować

ostrość, ekspozycję, balans bieli i ISO.

WSKAZÓWKI 1



Ostrość

Bardzo często smartfon skupia się przed lub za obiektem. Ale możesz "skorygować" to

po prostu dotykając wyświetlacza!

Należy pamiętać, że każdy obiektyw ma swoją minimalną odległość ogniskowania -

odległość do obiektu, na którym może być ustawiona ostrość.

Jeśli telefon odmawia ustawienia ostrości, wystarczy odsunąć się od obiektu na zdjęciu

lub przełączyć w tryb makro.

WSKAZÓWKI 2



Ekspozycja

W fotogra�i faktycznie wychwytujesz światło! Dlatego powinniśmy zadbać o ilość

światła potrzebną do wykonania zdjęć cyfrowych. Ta ilość światła, uderzająca w sensor

cyfrowy nazywana jest ekspozycją.

Jeśli światło nie wystarczy, nasz obraz będzie zbyt ciemny lub niedoświetlony.

Jeśli światło jest zbyt duże, nasz obraz będzie zbyt jasny lub prześwietlony.

Od czego zależy ekspozycja?

- Od rozmiaru obiektywu.

- Od szybkości otwierania i zamykania migawki, pozwalającej na dotykanie czujnika

przez światło.

- Od czułości na światło czujnika cyfrowego, zwanego ISO.

WSKAZÓWKI 3





ISO

Decyduje o tym, jak czuły jest sensor cyfrowy aparatu aby uzyskać obraz o wymaganej

wyrazistości.

Może wahać się od 25 do 3200.

Jeśli czułość ISO jest niższa, czujnik obrazu jest mniej czuły, a obraz jest bardziej

płynny i charakteryzuje się mniejszymi szumami cyfrowymi.

Jeśli czułość ISO jest wyższa, sensor obrazu jest bardziej czuły, a obraz ma więcej

szumów cyfrowych i wielokolorowych plamek w cieniach i w tonach średnich.

Gdy aparat znajduje się w trybie AUTO, wybiera optymalne ustawienie ISO zgodnie z

warunkami. Niektóre smartfony umożliwiają użytkownikowi ręczną zmianę ustawień

ISO.

WSKAZÓWKI 4



Balans bieli

Ogólnie rzecz biorąc jest to dostosowanie kolorów by obraz wyglądał bardziej

naturalnie!

Światło, które zawsze wygląda na białe dla gołego oka, ale faktycznie akceptuje różne

kolory w zależności od źródła, ma "temperaturę barwową", która waha się od

chłodnego niebieskiego do gorącego żółtego.

Zazwyczaj aparaty fotogra�czne w telefonach same mogą regulować balans bieli, ale

w nowych modelach możesz to również zrobić ty, co pozwala na mody�kację bilansu

kolorów w celu wybrania ustawień balansu bieli dla typowych warunków, takich jak

pochmurny dzień, światło dzienne itp.

Eksperymentuj z tą funkcją, aby sprawdzić wpływ, jaki ma ona na Twoje zdjęcia,

ponieważ jej wpływ jest różny dla różnych urządzeń mobilnych.

WSKAZÓWKI 5





HDR

HDR to termin w fotogra�i oznaczający obraz o zakresie dynamiki większym niż w

przypadku zwykłych zdjęć.

Zakres dynamiki to różnica pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi elementami

obrazu. Chociaż ostatecznym celem HDR jest stworzenie bardziej imponujących zdjęć,

nie jest to funkcja, która powinna być zawsze wykorzystywana w przypadku każdego

zdjęcia.

Najlepszą radą przy korzystaniu ze zdjęć HDR jest po prostu zrobienie zdjęcia tej samej

sceny z takim ustawieniem i bez niego, a następnie dokonanie oceny, które z nich

najbardziej Ci się podoba.

Kiedy zalecane jest używanie HDR?

Krajobrazy - Oświetlenie jest jednym z najważniejszych aspektów dobrej fotogra�i,

ale w otwartym świetle słonecznym może wytworzyć zbyt duży kontrast. HDR może

zrównoważyć te niespójności.

Zobacz ten �lm (w języku angielskim) https://www.youtube.com/watch?

v=enGQIFUO7EM

Przy słabym oświetleniu - jeśli obraz jest zbyt ciemny jako całość lub zbyt ciemny w

określonych obszarach, można użyć HDR w celu zwiększenia ogólnego poziomu

jasności.

WSKAZÓWKI 6
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Kiedy nie zaleca się używać HDR?

Podczas fotografowania obiektów poruszających się.

Do obiektów o wysokim kontraście.

Przy widokach z jasnymi kolorami.



Zoom - optyczny, cyfrowy

Teraz wszystkie smartfony posiadają funkcję zoom. Ale w przeciwieństwie do

profesjonalnych aparatów, gdzie jest to osiągane przez kombinację obiektywów i

jakość jest utrzymywana podczas powiększania i pomniejszania i jest nazywana

zoomem optycznym, w telefonach jest to osiągane przy pomocy zoomu cyfrowego.

Unikaj używania funkcji Zoom, jeśli to możliwe!

Lepiej zbliżyć się do obiektu, unikając w ten sposób zoomu cyfrowego, ponieważ

obniży on jakość obrazu i być może obraz stanie się rozmyty. Jeśli musisz zrobić

zdjęcie z bliska, znacznie lepiej jest zbliżyć się do tematu, ale jeśli nie jest to możliwe,

fotografować bez powiększania, a następnie edytować zdjęcie później za pomocą

specjalnego oprogramowania.

Niektóre nowe telefony z aparatami fotogra�cznymi mają zoomy optyczne, które

mogą być używane, ponieważ nie zwiększają ujęcia tematu poprzez rozszerzenie

pikseli.
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Rozdzielczość

Zależy od tego, ile szczegółów będzie zawierało Twoje zdjęcie i ile powiększeń może

nastąpić później.

Większość nowych telefonów umożliwia wybranie żądanej rozdzielczości przed

zrobieniem zdjęcia.

Należy pamiętać, że im większy obraz, tym większy rozmiar pliku.

Jeśli chcesz później wydrukować zdjęcia, użyj wyższej rozdzielczości, ale jeśli chcesz

udostępnić je w sieci, użyj niższej rozdzielczości.

WSKAZÓWKI 8



Obiektyw

Oczyszczaj obiektyw, aby upewnić się, że jest on wolny od brudu i odcisków palców.

Prawdopodobnie trzymasz swój smartfon w kieszeni lub torebce, w której obiektyw

może łatwo się zabrudzić.

Dlatego najlepiej jest przetrzeć obiektyw szmatką przed zrobieniem zdjęcia. Do

czyszczenia obiektywu należy używać ściereczki z mikro�bry lub ściereczek, nie

rysując go.

WSKAZÓWKI 9



Stabilność

Kluczową metodą redukcji rozmycia jest wiedzieć, jak utrzymać smartfon stabilnie w

jednym poziomie.

Jeśli trzymasz ręce z dala od ciała lub z dala od niego, obraz będzie bardziej

niestabilny. Przesunięcie łokci na boki ciała może dać trochę więcej stabilności.

Ale jeśli nie chcesz nawet minimalnego poruszenia, potrzebujesz statywu.

WSKAZÓWKI 10



KO NT Y NU A C J A

Eksperymentuj jak najwięcej!

Oczywiście wytyczne te są tylko punktem wyjścia.

Pamiętaj, że każda zasada ma swoje wyjątki.

Nie obawiaj się wyjść z kadru, jeśli pomoże to uzyskać lepszy obraz.



W niektórych przypadkach, nawet jeśli uchwyciliśmy najlepszy cyfrowy moment, mogą pojawić

się problemy z obrazem - niski poziom oświetlenia, nie najlepsza kompozycja, ciemny lub

prześwietlone zdjęcie…

Nie wpadaj w panikę!

Teraz jest moment, w którym rozpoczyna się edycja i korekta zdjęć!

Istnieje wiele programów do tworzenia i edycji obrazów na rynku. Można znaleźć darmowe

oprogramowanie oraz takie, które wymagają płatnej licencji do wykorzystania.

 



Niektóre z nich są przeznaczone dla profesjonalistów z dziedziny gra�ki i

projektowania, a inne dla amatorów i początkujących.

Niektóre służą do tworzenia obrazów, inne do edycji obrazów, a jeszcze inne do

obu tych funkcji.

Część z nich przeznaczona jest do użytku stacjonarnego na komputerze, część do

użytku online/internetowego.

Wiele z tych programów opracowano z myślą o komputerach i/lub smartfonach.

Istnieje wiele przykładów i lekcji online w formie tekstu i �lmu, które mogą pomóc

w podjęciu decyzji, czego dokładnie użyć.

Wymienimy kilka typowych funkcji edycyjnych



Przycinanie

Redukcja szumów

Narzędzia do dopasowywania kolorów

Pędzle

Gradienty

Zmienianie rozmiaru

Tworzenie kolaży

Retuszowanie

Kadrowanie



Różne rodzaje �ltrów

Jest też wiele możliwości dla bardziej zaawansowanych użytkowników, w tym
maski warstwowe, krzywe bezier, narzędzia do klonowania i maskowania.

I wiele, wiele innych....

KO NT Y NU A C J A

Znakomity darmowy edytor zdjęć i wyposażony w ogromny wachlarz profesjonalnych funkcji
do precyzyjnego dostosowywania zdjęć i tworzenia własnych dzieł sztuki od podstaw.
 
Obejmuje on warstwy, wysoce kon�gurowalne pędzle, �ltry i automatyczne narzędzia do
powiększania obrazu oraz obsługę ogromnej liczby wtyczek (niektóre z nich są wstępnie
zainstalowane, a inne są dostępne do pobrania osobno).
 
https://www.gimp.org/

Proponujemy kilka popularnych darmowych programów do edycji

obrazów

G I MP PA I N T.N E T

https://www.gimp.org/


Jest to szybki, łatwy w obsłudze darmowy edytor zdjęć, idealny do prostych zadań, które
niekoniecznie uzasadniają moc GIMP.
 
https://www.getpaint.net/

I oczywiście możesz znaleźć w sieci o wiele więcej!

G I MP PA I N T.N E T

https://www.getpaint.net/


Możesz również wypróbować kilka darmowych narzędzi do edycji

obrazów online

Pixlr –

https://pixlr.com/

BeFunky –

https://www.befunky.com/features/photo-editor/

Canva –

https://www.canva.com/photo-editor/

Fotor –

https://www.fotor.com/



I wiele, wiele innych.... Spróbuj znaleźć w Internecie! 

ĆW I C ZE NI E

PicMonkey –

https://www.picmonkey.com/photo-editor

Google Photos –

https://photos.google.com/

PhotoCat –

http://www.photocat.com/

Photopea –

https://www.photopea.com



ĆWICZENIE

Teraz nadszedł czas na edycję zdjęć i poprawki!

Wejdź na stronę http://www.photocat.com, i zacznij od edycji własnego zdjęcia, retuszu lub

stworzenia kolażu!

http://www.photocat.com/


Przejdźmy do następnego quizu!
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Quiz nr 3



Pytanie

01/03

Czy możemy używać zoomu za każdym razem?

Tak

Nigdy

 

W niektórych przypadkach, gdy smartfon ma aparat wysokiej jakości



Pytanie

02/03

Kiedy zrobimy zdjęcie, jak je poprawić?

Korzystając z oprogramowania do edycji obrazów

Nigdy



Pytanie

03/03

Kiedy nie powinniśmy używać HDR?

Zawsze

Nigdy

Podczas fotografowania obiektów poruszających się
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Dzielenie się swoimi cyfrowymi historiami online

Gdzie można podzielić się swoimi cyfrowymi historiami?



Osobista strona internetowa

Personal blog

Osobisty blog

Instagram

Flickr

Google Photos

Apple Photos

Inne…

Facebook może być domyślną platformą

udostępniania zdjęć, ale nie oznacza to, że jest to

jedyna darmowa i łatwa w użyciu opcja. Oto kilka

innych solidnych opcji udostępniania zdjęć, aby

ułatwić dzielenie się zdjęciami z przyjaciółmi i

rodziną w taki sposób, w jaki chcesz.

Najważniejszą rzeczą, o której należy

pamiętać przy tak wielu opcjach, jest

myślenie nie o wyborze tej z absolutnie

najlepszymi funkcjami, ale o wyborze

tej, która będzie najłatwiejsza w użyciu

dla przyjaciół i rodziny.



Po przesłaniu zdjęć z telefonu komórkowego, przeglądarki internetowej lub pulpitu można
tworzyć albumy, dodawać podpisy i oznaczać zdjęcia według daty, lokalizacji lub osób na
zdjęciach. Dodano również funkcję rozpoznawania twarzy, która będzie próbowała rozpoznać
twarze na zdjęciach i oznaczyć te osoby, jeśli są na Facebooku.
 
Jednak Facebook kurczy obrazy, aby pasowały do strony. Facebook zaleca dopasowanie zdjęć do
szerokości 720 lub 960 pikseli. Możesz użyć zdjęć o szerokości 2048 pikseli, jeśli wybierzesz
opcję wysokiej jakości przesyłania, ale nadal są one kompresowane do oglądania.
 
Innym minusem jest to, że nie ma sposobu, aby podzielić się oryginalnym rozmiarem zdjęcia.
Ale jeśli wielu członków rodziny i przyjaciół jest już na Facebooku, to jest to świetny sposób na
dzielenie się zdjęciami prywatnymi.

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP



Jeśli szukasz łatwej w użyciu alternatywy dla Facebooka w zakresie prostego dzielenia się
zdjęciami w mediach społecznościowych, Instagram jest logiczną alternatywą.
 
(Tak, jest własnością Facebooka, ale na razie jest to odrębna usługa - i jeszcze bardziej
skoncentrowana na zdjęciach.)
 
Usługa jest całkowicie bezpłatna, łatwa do zainstalowania i skon�gurowania na urządzeniu
mobilnym, a Instagram zapracował na swoje imię w zakresie hashtagów i zdjęć publicznych.
 
Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z mediów społecznościowych
skupionych wokół wymiany zdjęć.

FA C E B O O K I N STA G R A M F L I C K R G O O G L E  PH O T O S A PP



Flickr pozostaje jedną z najbardziej znanych witryn do udostępniania zdjęć w Internecie i nie bez
powodu: cała usługa jest zorientowana na udostępnianie zdjęć wysokiej jakości, a bezpłatny
poziom usług ma wiele do zaoferowania.

Poprzednio znany jako Picasa Web Albums, Google Photos jest dość atrakcyjną opcją dzięki
nieograniczonej pamięci dla zdjęć o rozdzielczości poniżej 16 megapikseli (które stanowią
większość zdjęć zrobionych przez domowych fotografów) i łatwości udostępniania. Zdjęcia są
ładowane w pełnej rozdzielczości, a po udostępnieniu ich znajomym i rodzinie (za
pośrednictwem numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail) można je pobrać w tej
samej rozdzielczości.
 
Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób z dużą ilością zdjęć na komputerach i telefonach.
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Usługa iCloud �rmy Apple integruje się z własnym oprogramowaniem Apple Photos na
komputerach Mac i urządzeniach z systemem iOS, chociaż można korzystać z podstawowych
funkcji komputera z systemem Windows. Zdjęcia można przesyłać na wolne 5 GB miejsca i
udostępniać je w strumieniu zdjęć online, które można oglądać w aplikacji Apple Photos lub na
stronie internetowej.
 
Zdjęcia mogą być oznaczone nazwiskami i lokalizacjami, a inni użytkownicy iCloud mogą
również dodawać swoje zdjęcia. 
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ĆW I C ZE NI E



ĆWICZENIE

A teraz twoja kolej!

Wejdź do Internetu i poszukaj najciekawszej i najbardziej intrygującej historii cyfrowego

obrazu, w swojej opinii, i podziel się nią na swoich ulubionych portalach społecznościowych!



Ostatni quiz dla tego modułu, dowód jak wiele się nauczyłeś!

Lekcja 10 z 10

Quiz nr 4



Pytanie

01/03

Jaka jest najpopularniejsza platforma do udostępniania zdjęć?

YouTube

Linked

Instagram



Pytanie

02/03

Jedną z zalet Facebooka jest to, że możesz udostępnić oryginalne zdjęcie w

rozmiarze oryginalnym

Fałsz

Prawda



Pytanie

03/03

Jeśli masz dużo zdjęć, to jedną z najlepszych opcji jest

Instagram

Linkedin

 

Google Photos


