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„Wielkie fotografie powstają jedynie wtedy, gdy  

wrażliwość i technika spotkają się w połowie drogi.” 

David duChemin 
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Wstęp 

Witaj na moim Darmowym Kursie Fotografii.  

Mój kurs jest z założenia inny. Nie zamierzam niczego komplikować tylko 

w prosty i rzetelny sposób zwrócić Twoją uwagę na to, co jest 

najważniejsze w nauce fotografowania. 

Mam nadzieję, że tak jak ja połkniesz "bakcyla fotografii" :-)  

 

A więc zaczynamy! 

 

Pozdrawiam, 

Agnieszka Szewczyk 

www.Darmowy-Kurs-Fotografii.pl 

www.FotografiaBezTajemnic.pl– blog z praktycznymi wskazówkami, 

które pomogą Ci lepiej fotografować! 

Jeśli masz jakieś pytania lub jeśli coś jest dla Ciebie niejasne to po prostu 

do mnie napisz. 

e-mail: agnieszka@fotografiabeztajemnic.pl 
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Lekcja 1  

Od czego zacząć naukę fotografowania? 

Jeśli zaczynasz swoją przygodę z fotografią to koniecznie 

zainwestuj!  

Ale nie w sprzęt! Tylko w siebie. Co to znaczy? Zainwestuj w swoją 

wiedzę. Ciągle ucz się i rozwijaj! Czytaj, oglądaj zdjęcia mistrzów 

fotografii. 

Jeśli chcesz być w czymś dobry (a chcesz robić świetne zdjęcia                

– prawda????) to musisz poświęcić na to trochę swojego czasu i energii.  

Jeśli masz już aparat fotograficzny KONIECZNIE zapoznaj się z jego 

instrukcją obsługi. 

Jest to banał, ale niestety mało, kto zawraca sobie tym głowę. A prawda 

jest taka, że jeśli nie poznasz podstawowych funkcji swojego aparatu nie 

będziesz mógł w pełni wykorzystać jego możliwości. Zmiana aparatu na 

lepszy nic tu nie pomoże.  

Bardzo ważne jest abyś znał „guzikologię” swojego aparatu.  

Nie ma chyba gorszej rzeczy, kiedy  nie wiesz, który przycisk na korpusie 

aparatu należy wybrać, aby zmienić konkretne ustawienie. Szczególnie 

dotyczy to lustrzanek i zaawansowanych kompaktów, kiedy ręcznie 

ustawiasz wszystkie bądź większość parametrów.  
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Bardzo ważne jest abyś wiedział na przykład: 

• jak zmienić tryb fotografowania, 

• jak zmienić parametr ISO, pomiar światła, balans bieli itp., 

Jest to bardzo ważne, ponieważ czasem okazja może Ci przelecieć  

dosłownie „koło nosa”.  

Oprócz tego musisz wiedzieć jak skonfigurować ustawienia swojego 

aparatu, aby odpowiadały Twoim preferencjom.  

Musisz wiedzieć na przykład jak zmienić: 

• rozmiar i jakość zdjęć, 

• ustawienia dotyczące przetwarzania obrazu, 

• ustawienie przestrzeni barwnej. 

Wykorzystuj w praktyce wszystko, czego się nauczysz.  

Niestety muszę Ci rozczarować. Samo przeczytanie setek książek czy 

udział w wielu kursach fotograficznych niczego nie zmieni, jeśli nie 

wykorzystasz tego w praktyce. Tak, więc czytaj i ucz się a potem bierz 

aparat w rękę i ruszaj w plener! 
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Lekcja 2 

Zależność między czasem otwarcia migawki a 

wartością przysłony 
 

Jednym z podstawowych zagadnień, które trzeba opanować na samym 

początku to zrozumienie zależności miedzy wielkością otworu przysłony     

a czasem otwarcia migawki. 

Zanim omówię tę zależność wyjaśnię Ci, czym są te pojęcia. 

Przysłona odpowiada za to ile światła dotrze do aparatu. 

W przeważającej części numeracja przysłon wygląda następująco:  

f/1.4, f/2.8, f/4, f/5.6, F/8, f/11, f/16, f/22 

Wskazówka: 

Wielkość otworu przysłony zależy od obiektywu oraz od aparatu, 

który posiadamy.  Możemy się również spotkać z innymi 

wartościami przysłony na przykład: f/3.5, f/4.5, f/13, f/32. 

Małe wartości przysłony takie jak na przykład: f/1.4, f/2.8, f/4, f/5.6 

powodują duże otwarcie przysłony w obiektywie i wpuszczają one dużą 

ilość światła do aparatu.  
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Natomiast duże wartości przysłony takie jak na przykład: f/11, f/16, f/22 

powodują małe otwarcie przysłony i wpuszczają do aparatu małą ilość 

światła. 

Spójrz na rysunek, który doskonale przedstawia tę zależność: 

 

Źródło: „Szkoła Fotografowania National Geographic”, Peter K. Burian, Robert Caputo 

 

Wielkość otworu przysłony jest również jednym z kilku czynników, 

które mają wpływ na głębię ostrości w fotografowanej scenie. 

(Szerzej o głębi ostrości przeczytasz w kolejnej lekcji). 

Czas otwarcia migawki podobnie jak wielkość otworu przysłony reguluje 

ilość światła, które dociera do aparatu.  
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Im dłuższy jest czas naświetlania tym więcej światła dociera do 

aparatu przy konkretnej wartości przysłony.  I na odwrót. Im 

krótszy  jest czas naświetlania tym mniej światła dotrze do 

aparatu przy konkretnej wartości przysłony. 

Najczęściej spotykane czasy naświetlania zaczynając od najdłuższych do 

najkrótszych (podawane w ułamkach sekund) to: 

1 sekunda, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/500, 1/1000 

Tak jak w przypadku otworu przysłony możemy się również spotkać z 

innymi wartościami czasu naświetlania. Na przykład: 1/250, 1/640, 

1/1600, 1/4000. Możesz to sprawdzić w instrukcji swojego aparatu. 

Regulacja czasu naświetlania pozwala nam na przedstawienie ruchu w 

określony sposób. Stosując krótkie czasy naświetlania takie jak na 

przykład: 1/125, 1/500 możesz „zamrozić” ruch w fotografowanej scenie. 

Na poniższym zdjęciu zastosowałam krótki czas naświetlania żeby 

zatrzymać wodę na zdjęciu.  
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Czas naświetlania: 1/500, przysłona: f/5.6, ISO 200, ogniskowa: 80 mm 

(efektywna ogniskowa: 120 mm) 
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Jeśli natomiast chcesz stworzyć wrażenie ruchu poprzez rozmycie musisz 

zastosować długi czas naświetlania np., 1/30, 1/60. Tak jak na zdjęciu 

poniżej. W tym przypadku wystarczył czas 1/80 żeby pokazać ruch na 

zdjęciu. 

Czas naświetlania: 1/80, przysłona: f/7.1, ISO 500, ogniskowa: 300 mm 

(efektywna ogniskowa: 450 mm) 

 

 

Zależność miedzy czasem otwarcia migawki a otworem przysłony 

Im większy ustawimy otwór przysłony (np. f/1.8) to tym krótszy 

potrzebny jest czas naświetlania, aby poprawnie naświetlić zdjęcie.  

I odwrotnie. Im mniejszy ustawimy otwór przysłony (np. f/22) to tym 

dłuższy potrzebny jest czas naświetlania, aby poprawnie naświetlić 

zdjęcie.  
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Wyjaśnię Ci to jeszcze inaczej. Jeśli ustawiasz małą wartość przysłony np. 

f/1.8, f/4 itp., wówczas otwierasz przysłonę bardzo szeroko. Powoduje to, 

że do aparatu dociera dużo światła i w związku z tym potrzebny jest krótki 

czas naświetlania, aby prawidłowo naświetlić zdjęcie.  

 

I na odwrót. Jeśli ustawisz dużą wartość przysłony (np. f/16, f/22 itp.,) 

powodujesz, że mało światła dostaje się do aparatu. W związku z tym 

potrzebny jest dłuższy czas naświetlania, aby poprawnie naświetlić 

zdjęcie. 

Być może na początku wydawać Ci się to trudne i skomplikowane. Nie 

zniechęcaj się jednak. Zobaczysz, że po pewnym czasie nie będzie Ci to 

sprawiało najmniejszych problemów. Zachęcam Cię do kilkukrotnego 

przeczytania tej lekcji  i do eksperymentowania z własnym 

aparatem.  
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Lekcja 3 

Czym jest głębia ostrości i od czego zależy? 

 

Głębia ostrości jest to obszar fotografowanej sceny, który pozostaje 

ostry.  

Głębia ostrości na zdjęciu zależy od: 

• przysłony obiektywu, 

• długości ogniskowej, 

• odległości od fotografowanego obiektu, 

Omówię wszystkie te trzy czynniki po kolei. 

Przysłona obiektywu: 

W zależności od tego, jaki otwór przysłony ustawimy taką głębię ostrości 

uzyskamy. 

Jeśli chcemy mieć płytką głębię ostrości zastosujemy małą wartość 

przysłony np., f/1.8, f/2.8 czy f/4. Jest to bardzo przydatne, jeśli chcemy, 

aby fotografowany przez nas obiekt został wyodrębniony z otoczenia. 

Na poniższym zdjęciu zależało mi na płytkiej głębi ostrości, dlatego 

ustawiłam małą wartość przysłony (w tym przypadku: f/5.6 ) aby rozmyć 

tło. 
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Przysłona: f/5.6, czas naświetlania: 1/800, ISO 200, ogniskowa 300 mm 
(efektywna ogniskowa: 450 mm) 

 

Jeśli chcemy uzyskać dużą głębię ostrości wówczas musimy ustawić dużą 

wartość przysłony np. f/16 czy f/22. Na przykład  przy fotografowaniu 

krajobrazów zależy nam na dużej głębi ostrości. Tak jak na zdjęciu 

poniżej. 
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Przysłona: f/13, czas naświetlania: 1/200, ISO 200, ogniskowa: 80 mm 
(efektywna ogniskowa: 120 mm) 

 

Długość ogniskowej: 

Zastosowanie obiektywów o długiej ogniskowej np., 300 mm, 500 mm 

daje nam obraz o małej głębi ostrości nawet, jeśli zastosujemy dość dużą 

wartość przysłony.  

Natomiast obiektywy krótkoogniskowe np. 17 mm, 35 mm dają nam 

zdjęcia o dużej głębi ostrości nawet przy zastosowaniu małych otworów 

przysłony. 

Odległość od fotografowanego obiektu: Im bliżej jesteś 

fotografowanego obiektu tym mniejszą głębię ostrości uzyskasz.               

I odwrotnie.  
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Im dalej od fotografowanego obiektu tym większą głębię ostrości uzyskasz 

na zdjęciu. 

 

Wskazówka: 

Jeśli fotografujesz aparatem kompaktowym musisz się liczyć z  

tym, że będziesz miał mały wpływ na głębię ostrości. Aparaty 

kompaktowe mają bardzo małe matryce i w związku z tym na 

zdjęciach uzyskujemy dużą głębię ostrości nawet, jeśli korzystamy 

z małej wartości przysłony. Możemy sobie z tym radzić korzystając 

z trybów Makro, Portretu czy też Sportowego, wydłużając 

maksymalnie ogniskową aparatu lub zbliżając się do 

fotografowanego obiektu. Nie zawsze oczywiście uzyskamy 

oczekiwany efekt. Zależeć to będzie od naszego aparatu. Warto 

jednak próbować. 
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Lekcja 4 

Ekspozycja i jej tajemnice 
 

Znany amerykański fotoreporter Andreas Feininger tak w swojej książce 

„Nauka o fotografowaniu”, pisze o ekspozycji: 

„Ekspozycja jest najtrudniejszym zadaniem, które trzeba rozwiązać, aby 

uzyskać zdjęcia nienaganne pod względem technicznym… 

Tak długo bowiem, dopóki fotografujący nie zrozumie zasad pomiaru 

światła – tej odpowiedzi na pytanie „dlaczego”, która musi poprzedzać 

odpowiedź na pytanie „co” – dopóty nie będzie w stanie użyć 

światłomierza w sposób właściwy”. 

Zapewne zastanawiasz się, czym w ogóle jest ekspozycja? 

Jak podaje Wikipedia (http://pl.wikipedia.org) 

„Ekspozycja to ilość światła padającego na film (lub sensor 

elektroniczny w przypadku aparatu cyfrowego) konieczna do 

prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego. Uzyskuje się ją poprzez 

ustalenie wartości przysłony i czasu naświetlania w stosunku do wybranej 

czułości filmu (lub jej odpowiednika w aparacie cyfrowym)”. 

Aby poprawnie naświetlić zdjęcie potrzebna jest określona 

wartość przysłony, czasu naświetlania i wartość parametru ISO.  

Jeszcze inną moim zdaniem bardziej zrozumiałą definicję podaje Jeff 

Wignall w swojej książce „Ekspozycja. Warsztaty fotograficzne” (którą 

zresztą bardzo polecam): 

„Dobra lub „poprawna”… ekspozycja to taka, która potrafi uchwycić cały  
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zakres tonalny (zakres od ciemnych do jasnych wartości tonalnych), jaki 

miał naprawdę nasz obiekt.” 

Ale nie ma czegoś takiego jak poprawna ekspozycja dla danego 

motywu.  

Dla fotografowanej sceny możemy ustawić różne kombinacje wartości 

przysłony i czasu naświetlania dla konkretnej wartości ISO i za każdym 

razem uzyskać poprawnie naświetlone zdjęcie – ale uzyskamy różny efekt. 

Pokażę Ci to na przykładzie. Spójrz na poniższe zdjęcia. 

Pierwsze zdjęcie i jego parametry: 

Przysłona: f/22, czas naświetlania: 1/100, ISO 200, ogniskowa: 300 mm 

(efektywna ogniskowa: 450 mm)
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Drugie zdjęcie: 

Przysłona: f/18, czas naświetlania: 1/125, ISO 200, ogniskowa: 300 mm, 

(efektywna ogniskowa: 450 mm) 
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Trzecie zdjęcie: 

Przysłona: f/13, czas naświetlania: 1/160, ISO 200, ogniskowa: 300 mm 

(efektywna ogniskowa: 450 mm) 
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Czwarte zdjęcie: 

Przysłona: f/9, czas naświetlania: 1/400, ISO 200, ogniskowa: 300 mm 

(efektywna ogniskowa: 450 mm) 
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Piąte zdjęcie: 

Przysłona: f/5.6, czas naświetlania: 1/1000, ISO 200, ogniskowa: 300 mm, 

efektywna ogniskowa: 450 mm) 

 

Wszystkie powyższe zdjęcia zostały prawidłowo naświetlone. 

Jedynie, co je różni to parametry naświetlania. Na każdym  zdjęciu 

zmieniają się wartość przysłony i czas naświetlania. Jedyne, co pozostało 

niezmienione to długość ogniskowej (300 mm – efektywna: 450 mm), 

wartość parametru ISO (200) oraz odległość od fotografowanego obiektu. 

 

Wszystkie zdjęcia zostały prawidłowo naświetlone, ale tylko jedno 

zdjęcie odpowiada moim preferencjom.  
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Na zdjęciu pierwszym panuje za duży chaos. Użycie dużej wartości 

przysłony (w tym przypadku f/22) spowodowało, że główny obiekt nie 

został w dostateczny sposób  wyodrębniony z otoczenia. 

 

Kolejne zdjęcia: drugie, trzecie i czwarte również nie dały oczekiwanego 

efektu. 

 

Dopiero piąte zdjęcie z małą wartością przysłony (w tym przypadku  f/5.6 

- najmniejszą, jaką udało mi się uzyskać przy tej długości ogniskowej) 

dało satysfakcjonujący mnie efekt. Użycie małej wartości przysłony 

spowodowało rozmycie tła i pozwoliło  zwrócić uwagę tylko na 

fotografowany obiekt.  

 

Oczywiście poprawna ekspozycja  będzie zależała od tego, w jaki 

sposób chcemy pokazać interesujący nas obiekt.   

Kluczem do poprawnej ekspozycji jest pomiar światła. 

W lustrzankach cyfrowych i w zaawansowanych kompaktach mamy 

możliwość wyboru, w jaki sposób mierzymy światło w fotografowanej 

scenie. Jeśli dobrze zmierzymy światło w fotografowanej scenie to 

wówczas otrzymamy poprawnie naświetlone zdjęcie zgodne z naszą 

intencją, która nam przyświecała podczas robienia danego zdjęcia. 

Mamy do wyboru trzy opcje: 

• pomiar matrycowy, 

• pomiar centralnie ważony, 

• pomiar punktowy. 
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Pomiar matrycowy: 

Aparat mierzy światło z całej fotografowanej sceny. Polega to na tym, że 

kadr dzielony jest na kilka do kilkudziesięciu części (zależy to od aparatu) 

i z poszczególnych części otrzymujemy uśredniony wynik. 

Nie jest to uniwersalny pomiar światła sprawdzający się w każdej sytuacji. 

Najlepiej sprawdza się, kiedy scena jest równomiernie oświetlona, a także 

wtedy, gdy nie ma w niej dużych kontrastów. Polecam go szczególnie na 

początek. 

Pomiar centralnie ważony: 

Pomiar ten działa w ten sposób, że mierzy światło z centrum kadru        

(w niektórych aparatach istnieje możliwość dostosowania wielkości 

mierzonej części), natomiast informacje z pozostałej części kadru nie mają 

istotnego wpływu na uzyskany wynik. 

Jest to idealny pomiar w sytuacji, kiedy nasz obiekt jest stosunkowo 

niewielki, albo, gdy znajduje się w bardzo jasnym lub ciemnym otoczeniu. 

Idealnie nadaje się także w fotografii portretowej, kiedy otoczenie 

fotografowanej osoby nie ma dla nas znaczenia. Wówczas pomiaru należy 

dokonać z twarzy fotografowanej osoby. 

Pomiar punktowy: 

W tym trybie aparat mierzy bardzo niewielką część kadru (około 3%).  

Nadaje się świetnie wtedy, gdy nasz obiekt jest bardzo mały oraz wtedy, 

gdy znajduje się w bardzo ciemnym lub jasnym otoczeniu i nawet 

zastosowanie trybu centralnie ważonego nie dałoby poprawnego wyniku. 

Stosowanie tego trybu wymaga wprawy i doświadczenia. 
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WSKAZÓWKA:  

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z fotografią korzystaj z 

pomiaru matrycowego. Po pewnym czasie, kiedy zdobędziesz 

więcej umiejętności będziesz swobodnie korzystać ze wszystkich 

trybów pomiaru światła. 

 

Do oceny  czy zdjęcie zostało poprawnie naświetlone służy 

histogram w aparacie. Szerzej o tym jak interpretować histogram piszę 

w lekcji 6. 
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Lekcja 5 

Stosuj niską wartość ISO 
 

Jeśli chcesz mieć zdjęcia dobrej jakości stosuj niską wartość ISO. Najlepiej 

jest stosować najniższą wartość ISO, jaką możesz ustawić w swoim 

aparacie.  

 

Przeważnie najniższa wartość ISO, jaką możemy ustawić w aparacie to ISO 

100 lub ISO 200 czasem ISO 50. Jest to parametr idealny do 

fotografowania w dobrych warunkach oświetleniowych, a także w trudnych, 

jeśli korzystamy ze statywu. 

 

Fotografowanie przy niskiej wartości ISO daje nam obraz                

o wysokiej jakości. Natomiast im wyższą ustawimy wartość tego 

parametru musimy się liczyć z pogarszaniem się jakości naszego 

zdjęcia w postaci szumu cyfrowego. 

 

Niestety nie zawsze mamy możliwość zmiany tego parametru. W prostych 

aparatach kompaktowych nie ma takiej możliwości, a dopiero                   

w zaawansowanych kompaktach i lustrzankach cyfrowych.  

 

Im wyższa jest wartość ISO to tym krótszy czas naświetlania 

możemy zastosować (lub bardziej domknąć przysłonę) w trudnych 

warunkach oświetleniowych. W praktyce oznacza to, że jeśli 

fotografujesz w warunkach niedostatecznego oświetlenia podnosząc 

parametr ISO możesz fotografować z „ręki” bez obaw o poruszenie zdjęcia 

lub możesz zamrozić ruch na zdjęciu. 

 

Warto zorientować się, jakiej jakości zdjęcia robi nasz aparat przy 

określonej wartości ISO. W moim przypadku jest tak, że mój aparat robi  
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dobrej jakości zdjęcia do wartości ISO 1 600. Jeśli więc robię zdjęcia w 

trudnych warunkach oświetleniowych to mogę spokojnie fotografować 

przy tej wartości ISO.  

 

Jeśli fotografujesz przy wysokiej wartości ISO warto (jeśli masz taką 

możliwość) zapisać zdjęcia w formacie RAW. 
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Lekcja 6 

Wszystko o trybach fotografowania 
Źródło: www.nikon.pl 

Aparat fotograficzny nie jest 

maszyną inteligentną. Nie odczyta 

Twoich intencji, jakie Ci 

przyświecają, kiedy robisz zdjęcia. 

Dopiero w Twoich rękach może 

robić cuda. 

 

Oczywiście, jeśli dopiero zaczynasz 

swoją przygodę z fotografowaniem korzystanie z trybów tematycznych 

jest  jedynym sposobem na to żeby robić jakiekolwiek zdjęcia. Ale nie 

warto się zatrzymywać i poprzestać na tym. 

 

Poniżej przedstawiam charakterystykę poszczególnych trybów 

fotografowania: 

 

Tryby tematyczne: Auto, Sport, Krajobraz i tym podobne: aparat 

ustawia za Ciebie wszystkie potrzebne parametry.  

 

A (może być różnie oznakowany w zależności od marki aparatu) –  

tryb półautomatyczny: preselekcja przysłony: w tym trybie to Ty 

ustawiasz odpowiednią wartość przysłony, a czas naświetlania dobiera 

aparat. 

 

Kiedy korzystać z tego trybu? Kiedy zależy Ci na konkretnej głębi 

ostrości. (Patrz lekcja 3 „Łatwa i przyjemna definicja głębi ostrości”). Na 

przykład, jeśli fotografujesz krajobraz wówczas Twoim priorytetem staje 

się duża głębia ostrości i wybierzesz małą wartość przysłony, aby ostrość 
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fotografowanej sceny była jak największa, a aparat dobierze prawidłowy 

czas naświetlania.  

 

T (również może być różnie oznakowany na aparacie) –  

tryb półautomatyczny: preselekcja czasu naświetlania. 

W tym trybie jest na odwrót. To Ty musisz ustawić odpowiedni czas 

naświetlania, a aparat dobiera odpowiednią wartość przysłony. 

 

Jeśli zależy Ci na konkretnym czasie naświetlania  to warto korzystać z 

tego trybu. Szczególnie, jeśli nie masz czasu na manualne ustawienie  

parametrów. Jeśli chcesz na przykład zatrzymać akcję to wówczas 

ustawisz odpowiednio krótki czas naświetlania, a aparat dobierze 

odpowiednią wartość przysłony. 

 

W trybach półautomatycznych masz możliwość ustawienia ręcznie 

także innych parametrów takich jak na przykład: parametr ISO, 

wybór pomiaru światła itp. Tej możliwości nie dają Ci tryby 

tematyczne. 

 

Wskazówka:  

 

Jeśli nie masz możliwości manualnego ustawienia przysłony i 

czasu naświetlania, bo zależy Ci na czasie wówczas tryby 

półautomatyczne przyspieszą Twoją pracę. Możesz się wówczas 

skupić na kadrowaniu fotografowanej sceny. 

 

P - automatyka programowa:  

aparat ustawia za Ciebie czas otwarcia migawki i czas naświetlania, ale 

możesz zmieniać te wartości w zależności od Twoich upodobań i cały czas 

otrzymujesz poprawną ekspozycję. Ponadto w tym trybie masz możliwość 
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zadecydować o wyborze sposobu pomiaru światła, zastosować korektę 

ekspozycji, czy też zdecydować o użyciu wewnętrznej lampy błyskowej. 

 

M – tryb manualny:  

w trybie tym samodzielnie ustawiasz czas naświetlania i wartość przysłony 

zgodnie z tym, co podpowiada Ci światłomierz wbudowany w aparacie.  

Na przykład, jeśli zależy Ci na płytkiej głębi ostrości wówczas ustawiasz 

małą wartość przysłony np. f/4, a następnie tak długo zmieniasz czas 

naświetlania pokrętłem lub przyciskiem w aparacie aż uzyskasz 

potwierdzenie, że zdjęcie zostało poprawnie naświetlone. Oczywiście 

możesz zignorować tę podpowiedź żeby celowo prześwietlić lub nie 

doświetlić zdjęcie.  

Więcej szczegółów na ten temat fotografowania w trybie manualnym 

znajdziesz w instrukcji swojego aparatu. 

 

Nie bój się eksperymentować i korzystać z różnych trybów 

fotografowania. Na sam początek polecam tryb P, który nie ogranicza tak 

jak tryby tematyczne.  



Darmowy  Kurs  Fotografii 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ©        wwww.FotografiaBezTajemnic.pl Strona 30 

 

Lekcja 7 

Czym jest histogram i jak go interpretować? 
 

Histogram w aparacie jest to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala 

nam kontrolować poprawność ekspozycji.  

Tak wygląda przykład histogramu, który również możemy zobaczyć        

(a nawet powinniśmy włączyć sobie jego podgląd) w programie do obróbki 

zdjęć. 

Jest to wykres, który przedstawia nam cały zakres tonalny zdjęcia (zakres 

od ciemnych do jasnych partii obrazu), które zrobiliśmy. 

 

Lewa strona wykresu  informuje 

nas o głębokich cieniach, które 

znajdują się na zdjęciu. Prawa     

o najjaśniejszych światłach. 

Natomiast pomiędzy nimi 

(pomiędzy prawą, a lewą stroną 

wykresu) znajduje się informacja 

o półtonach, które są obecne na 

zdjęciu. 
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Jedyne, czego należy unikać to prześwietlenia zdjęcia lub jego 

niedoświetlenia kiedy słupek wykresu „dotyka” lewej lub prawej 

strony wykresu. Tak jak na dwóch zdjęciach poniżej. 

Zdjęcie prześwietlone i jego histogram 

Tak wygląda histogram zdjęcia prześwietlonego. Jasne partie obrazu tego 

zdjęcia zostały wypalone. To znaczy, że nie ma w nich żadnych informacji. 

Świadczy o tym pionowa linia wykresu po prawej stronie.  
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Zdjęcie niedoświetlone i jego histogram 

A tak wygląda zdjęcie niedoświetlone z utraconymi informacjami w 

najciemniejszych partiach obrazu i jego histogram. Słupek wykresu 

znajduje się przy samym brzegu lewej krawędzi.  
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Możemy mieć też sytuację , że zdjęcie zostało niedoświetlone lub 

prześwietlone bez wypalania szczegółów zdjęcia. Jeśli na histogramie 

pojawi się „górka” z prawej strony oznacza to w większości przypadków 

prześwietlenie zdjęcia, a po lewej stronie jego niedoświetlenie. Należy 

wówczas skorygować ekspozycję i ponownie naświetlić zdjęcie. Na 

przykład przy użyciu przycisku kompensacji ekspozycji. 

Pewnie chciałbyś, więc wiedzieć jak wygląda poprawny histogram każdego 

zdjęcia???? Otóż nie ma czegoś takiego jak poprawny histogram dla 

każdego zdjęcia. Istnieje natomiast prawidłowy histogram dla 

konkretnego zdjęcia. 

Pokażę Ci to na poniższych przykładach. Zdjęcie pierwsze i jego 

histogram. 

 

Histogram tego zdjęcia informuje nas, że na tym zdjęciu znajdują się 

wszystkie wartości tonalne (od ciemnych do jasnych oraz półtony), 

ponieważ wykres histogramu tego zdjęcia rozciąga się od prawej strony do 
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lewej. O takim zdjęciu mówimy, że jest wysoko kontrastowe. Jest 

to poprawny histogram dla tego typu zdjęcia. 

Spójrz na zdjęcie drugie i jego histogram. 
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Wykres histogramu przy samej krawędzi lewej strony wskazuje, że na 

zdjęciu znajdują się głębokie cienie bez szczegółów. Mamy tutaj również 

niewielki słupek przy prawej krawędzi, czyli informacje o  światłach bez 

szczegółów. Ale czy to znaczy, że to zdjęcie zostało błędnie naświetlone? 

Odpowiedź brzmi: NIE. Nikt się przecież nie spodziewa szczegółów w 

cieniach na tym zdjęciu ani świateł w obrębie promieni słońca.  

 

Wskazówka: 

Nigdy nie oceniaj ekspozycji na podstawie wyświetlacza LCD. 

Zawsze korzystaj z histogramu. 
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 Lekcja 8 

Ucz się widzieć fotograficznie 
 

 

Musisz sobie zdawać sprawę, że ludzkie oko i aparat widzą fotografowaną 

scenę w różny sposób. Tylko zdając sobie z tego sprawę będziesz mógł to, 

co widzisz przedstawić na zdjęciu w sposób odpowiadający Tobie bez 

rozczarowania uzyskanym efektem. 

Poniżej przedstawiam podstawowe różnice w sposobie widzenia oka i 

aparatu. 

Aparat widzi obiektywnie oko ludzkie selektywnie. 
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Co to oznacza w praktyce? Aparat rejestruje dokładnie wszystko to, na co 

zostanie skierowany obiektyw natomiast człowiek oglądający jakąś scenę 

dostrzega szczegóły, jako składnik większej całości. Dlatego też często 

wśród niewprawionych fotografów zdarza się, że na zdjęciu znajduje się 

bardzo dużo obiektów zupełnie niepotrzebnych, które zaśmiecają i 

wprowadzają chaos do fotografii. 

Aparat nie widzi przestrzennie rejestrowanego obrazu – widzi 

„płasko”. Natomiast człowiek widzi przestrzennie. 

To, dlatego tak wielu jest rozczarowanych zrobionymi przez siebie 

zdjęciami. Bo nie widać na nich „głębi”. Musimy, więc poprzez stosowanie 

różnych zabiegów sprawić, aby fotografowana scena nie wyglądała na 

zdjęciu płasko. 

Ludzkie oko widzi wszystko jednocześnie ostro. Natomiast w aparacie 

mamy możliwość poprzez zmianę wartości przysłony regulować ostrość 

fotografowanej sceny. 

Jeśli chcemy pokazać na zdjęciu wszystko w sposób „ostry” to musimy 

zastosować dużą wartość przysłony np., f/11, f/16 itp. 

Natomiast, jeśli chcemy wyodrębnić fotografowany obiekt to musimy 

wybrać mały otwór przysłony np., f/2.8, f/4, f/5.6 itp. 
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Lekcja 9 

Oglądaj zdjęcia mistrzów fotografii 

 

 
 

Tomasz Tomaszewski 
       Źródło: http://photography.nationalgegraphic.com 

Jedną ze skutecznych metod nauki fotografowania 

oprócz robieniu wielu zdjęć w celu podnoszenia 

swoich umiejętności należy także oglądanie zdjęć 

mistrzów fotografii. 

Pisze o tym w swoim darmowym e-booku            

„10 nowych sposobów na robienie lepszych 

zdjęć” (http://tnij.org/iurw) David duChemin: 

                                                                 

„Nauka od mistrza to coś więcej niż tylko składanie 

wyrazów szacunku jego spuściźnie. To szansa żeby poznać jego metody 

pracy i sposób wykorzystania podstawowych narzędzi do tworzenia zdjęć: 

światła, koloru, gestów. Zdjęcia mistrzów zmieniają mnie, stawiają 

wyzwania przed moimi metodami pracy.”  

Na szczęście żyjemy w dobie internetu i nawet, jeśli nie stać Cię na 

kupowanie drogich albumów w internecie można znaleźć wiele galerii zdjęć 

znanych fotografów. Oczywiście albumy byłyby lepsze, ale jak się nie ma 

tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. ☺ 

Jeśli czujesz, że Twoje zdjęcia nie są tak dobre jak zdjęcia innych mam dla 

Ciebie ćwiczenie: oglądaj zdjęcia mistrzów fotografii. Jeśli któreś zdjęcie 

według Ciebie jest świetne – zastanów się, co jest w tym konkretnym 

zdjęciu, że mi się podoba? Co sprawia, że przykuwa moją 

uwagę??? Warto oglądać i analizować zdjęcia. Nie tylko własne. 
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Przestrzegam też przed zbyt pobieżnym oglądaniem zdjęć. Oglądając 

czyjeś zdjęcia warto się zastanowić: o czym jest to zdjęcie, co autor 

chciał nam przekazać? Co chciał powiedzieć? Nie zawsze jest możliwa 

pełna odpowiedź na te pytania. Zawsze istnieje też możliwość, że błędnie 

odczytamy przesłanie zdjęcia. 

Taka głębsza analiza zdjęcia zwiększy jednak naszą umiejętność 

patrzenia, co w przyszłości przełoży się na lepsze zdjęcia. 

Poniżej podaję linki do galerii zdjęć kilku znanych fotografów: 

 

Ansel Adams 

http://www.masters-of-photography.com/A/adams/adams.html 

Tomasz Gudzowaty 

http://www.gudzowaty.com/ 

Tomasz Tomaszewski 

http://www.tomasztomaszewski.com/gallery.html 

Marc Adamus 

http://www.marcadamus.com/gallery.php 

Annie Griffiths Belt 

http://www.anniegriffithsbelt.com/documentary.htm 

Julia Margaret Cameron 

http://www.fotopolis.pl/index.php?g=242 , fotopolis.pl 

http://www.masters-of-

photography.com/C/cameron/cameron.html 
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Lekcja 10 

Fotografuj tylko to, co Cię interesuje 
 

 

Obecnie z każdej strony zalewa nas fotografia. Mając aparat cyfrowy 

możemy robić bardzo wiele zdjęć bez kosztów. Jedyne, co nas ogranicza 

to wielkość karty pamięci.  

Ale nie ma, co się oszukiwać. Więcej zdjęć wcale nie oznacza lepiej. A 

nawet przeciwnie. Im mniej tym lepiej. Oczywiście komfort 

fotografowania aparatem cyfrowym jest ogromny, ponieważ mamy 

podgląd zdjęcia tuż po jego zrobieniu i możemy dane zdjęcie poprawić. 

Nie przekonasz nikogo do swojego zdjęcia, jeśli sam fotografowany motyw 

nie wzbudzi Twojego zainteresowania. Jeśli nigdy nie fotografowałeś  
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krajobrazów to nie zmuszaj się do tego. Nie zrobisz interesującego  

zdjęcia, jeśli temat, który chcesz sfotografować w ogóle Cię nie interesuje. 

Zastanów się, które tematy fotograficzne Cię interesują i rozwijaj 

się w tym kierunku. 
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Lekcja 11 

Naucz się edytować swoje zdjęcia 
 

Czy tego chcesz czy nie program do edycji zdjęć jest podstawowym 

narzędziem w fotografii cyfrowej. Zastępuje ciemnię używaną w 

tradycyjnej fotografii analogowej. 

 

Nawet, jeśli będziesz korzystał z niego w ograniczonym zakresie to nauka 

takiego programu jest konieczna. 

 

Warto na początku nauczyć się podstawowych czynności edycyjnych         

i stopniowo zwiększać swoje umiejętności. 

 

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z fotografią to być może 

zastanawiasz się, jaki wybrać program do edycji swoich zdjęć. 

 

Polecam na początek być może znany Ci darmowy program GIMP. Warto 

od niego zacząć żeby stopniowo oswajać się z funkcjami, jakie oferuje taki 

program. Można go pobrać ze strony: http://www.gimp.org 

 

Atutem tego programu jest fakt, że można z niego korzystać za darmo,     

a po drugie program ten jest ciągle rozwijany. 

 

Inną tanią alternatywą jest program Photoshop Elements nazywany 

młodszym bratem Photoshopa.  

 

Co prawda Photoshop Elements nie oferuje takich możliwości jak 

Photoshop jednak jego cena to ułamek tego, co trzeba wydać na 

Photoshopa. Oba programy można kupić w polskiej wersji językowej.  
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Ostatnią wersję Photoshop Elements 8 można kupić za 319 - 389 zł;       

a Photoshopa CS 5 za ponad  3 000,00 zł; Różnica jest, więc porażająca! 

 

Jeśli chcesz możesz wypróbować przez 30 dni obie wersje programów: 

 

30-dniową wersję programu Photoshop Elements 8 oraz Photoshop CS 5 

można pobrać ze strony producenta: 

 

http://www.adobe.com/pl/downloads/ 

 

Jeśli masz słabszy komputer to polecam wypróbowanie Photoshopa CS 3: 

 

http://www.instalki.pl 

 

Im nowsza wersja tego programu tym wzrastają wymagania sprzętowe. 
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Lekcja 12 

Kiedy wybrać format RAW a kiedy JPG? 
 

Jeśli masz taką możliwość to korzystaj z formatu RAW. 

Zanim napiszę o tym, kiedy warto korzystać z formatu RAW a kiedy z JPG 

wyjaśnię Ci, czym w ogóle jest format RAW a czym JPG.  

 

RAW określany jest mianem „cyfrowego negatywu”, ponieważ żeby 

otrzymać gotowe zdjęcie trzeba je najpierw wywołać w odpowiednim 

programie.  

 

Zdjęcia w tym formacie są zapisem surowych danych z matrycy aparatu. 

Wpływ na zdjęcia w tym formacie mają trzy parametry: 

 

• wartość przysłony, 

• czas otwarcia migawki, 

• wartość ISO. 

 

Natomiast powszechnie używany format JPG jest formatem z kompresją 

stratną. Co to oznacza? Oznacza to, że już w momencie zapisu zdjęcia na 

kartę pamięci pozbywamy się części informacji. Dzieje się tak, ponieważ 

aparat po wykonaniu zdjęcia w tym formacie interpretuje zebrane dane. 

To oprogramowanie aparatu decyduje za nas, jakie informacje są ważne a 

jakie nie. Zanim, więc przystąpimy do pracy nad zdjęciem w programie 

graficznym pozbywamy się już sporej ilości użytecznych danych. 

 

Jeśli fotografujemy w formacie JPG warto sprawdzić czy nasz aparat ma 

możliwość wyłączenia poprawiania naszych zdjęć. Chodzi o to żeby aparat 

nie wyostrzał zdjęć, nie podbijał kolorów i nie dodawał kontrastu. Bo 

rzadko, kiedy te ustawienia są dobre dla naszych zdjęć. Zalecam tę  
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opcję szczególnie, jeśli chcesz później „obrabiać” swoje zdjęcia. 

Wtedy sam zadecydujesz, w jaki sposób wyostrzyć swoje zdjęcia, jaki 

poziom kontrastu i nasycenia kolorów Ci odpowiada. 

 

Niestety nie zawsze mamy taką możliwość. Warto to sprawdzić przed 

zakupem aparatu, jeśli nam na tym zależy. 

 

Wskazówka: 

 

W niektórych aparatach możemy ustawić wielkość oraz jakość 

zdjęć w formacie JPG. Jeśli zależy Ci na dużej jakości zdjęć w tym 

formacie wówczas warto wybrać najwyższą jakość (Fine) oraz 

największy rozmiar zdjęć (L). 

 

Kiedy więc korzystać z formatu RAW a kiedy z JPG? 

 

Używaj formatu RAW wtedy, gdy:  

• będziesz „obrabiał” swoje zdjęcia dość intensywnie (ewentualnie 

wybierz opcję w aparacie „neutralne” JPG, jeśli masz taką 

możliwość), 

• kiedy chcesz mieć wpływ na ostateczną postać swojego zdjęcia i nie 

chcesz żeby aparat decydował za Ciebie, 

• nie zależy Ci na czasie, 

• zależy Ci na dużej jakości Twoich zdjęć, 

• jeśli scena, którą fotografujesz jest mocno kontrastowa, 

• masz dość „mocny” komputer, który pozwoli Ci na swobodną pracę z 

plikami. 
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Używaj formatu JPG wtedy, gdy 

• zależy Ci na czasie, 

• pliki będą „obrabiane” w niewielkim stopniu, 

• chcesz od razu pokazać wyniki swojej pracy. 

 

Jeśli masz szybki sprzęt i dużą kartę pamięci wówczas być może 

fotografowanie z opcją zapisu zdjęć RAW+JPG nie jest wcale takim złym 

pomysłem. Ale decyzja należy do Ciebie. 
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Lekcja 13 

Kilka praktycznych wskazówek na zakończenie 

Nauka fotografowania może być łatwa i przyjemna, jeśli z dystansem 

podchodzimy do naszych fotografii i jeśli się łatwo nie zniechęcamy. 

Pewne zagadnienia nie będą dla Ciebie jasne, ale z czasem ich 

zrozumienie nie będzie Ci sprawiało żadnych problemów. Najważniejsze 

jest to, żeby fotografowanie sprawiało Ci radość.   

Jeśli chodzi o naukę fotografowania to można rozróżnić dwa etapy: 

Etap pierwszy techniczny (czyli jak fotografować?) 

Jest to etap, kiedy przywiązujemy wagę do sprzętu i wydaje się nam, że 

jeśli tylko zmienimy aparat na lepszy zaczniemy robić lepsze zdjęcia. 

Niestety nie jest to prawda. Lepszy aparat może nam dać większe 

możliwości, ale na pewno nie sprawi, że staniemy się świetnymi 

fotografami. Wszystko zależy od tego czy będziemy umieli wykorzystać tę 

przewagę. 

Nie zmienia to faktu, że musisz bezwzględnie opanować podstawowe 

zagadnienia techniczne. Oczywiście technika to nie wszystko, ale bez niej 

nie będziesz mógł robić takich zdjęć, o jakich marzysz. 

Etap drugi estetyka fotografii (czyli co fotografować?) 

Jest to etap, kiedy stajemy się bardziej świadomi i najbardziej liczy się to 

co mamy fotografować i dlaczego. Techniczne aspekty są ważne, ale 

nie są celem samym w sobie. Stają się tylko narzędziem do realizacji 

naszych pomysłów. 
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Zdaję sobie sprawę, że niektórzy nie wychodzą poza etap techniczny. Nie 

popełnij tego błędu. W końcu w ostatecznym rozrachunku liczy się 

to,  jakie zdjęcie zrobiłeś a nie, jakim aparatem. Nawet, jeśli nie 

będzie to zdjęcie doskonałe pod względem technicznym ważne jest żeby 

miało to „coś”. 

Warto rozwijać swoje umiejętności techniczne i estetyczne. Nie 

warto zaniedbywać ani jednego ani drugiego.  

Bardzo trafnie ujął to David duChemin w swojej książce „W kadrze”: 

 

„Wielkie fotografie powstają jedynie wtedy, gdy wrażliwość i technika 

spotkają się w połowie drogi.” 

 

Książki 

Jeśli chodzi o zagadnienia techniczne polecam Ci zapoznanie się z 

książkami Bryana Petersona:  

„Ekspozycja bez tajemnic” oraz „Czas naświetlania bez tajemnic”.  

Bryan Peterson ma dar przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały i 

przystępny. A na dodatek jak mało, kto potrafi zarazić swoim 

entuzjazmem. 

Świetnym uzupełnieniem tej książki jest książka Jeffa Wignalla 

„Ekspozycja. Warsztaty fotograficzne”. Jest to kopalnia wiedzy          

o ekspozycji. 

Jeśli chodzi o estetykę fotografii to polecam Ci zdecydowanie trzy książki.   

Książkę „Kreatywna fotografia bez tajemnic”  Bryana Petersona, 

książkę Davida duChemin „W kadrze” oraz „Poezja obrazu”  

Chrisa Orwiga. Są to książki, do których warto wracać i szukać inspiracji. 
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Oprócz tego warto dobrze opanować cyfrową ciemnię. Warto 

nauczyć się jednego lub dwóch programów do edycji zdjęć. Warto wybrać 

taki program, który będzie nam najbardziej odpowiadał i stale rozwijać 

swoje umiejętności. 

Życzę Ci samych udanych kadrów!! 

 

Agnieszka Szewczyk 

www.FotografiaBezTajemnic.pl–blog z praktycznymi wskazówkami, które 
pomogą Ci lepiej fotografować! 


