
FOTOGRAFIA

Własna
kompozycja



W 1826 roku powstała
pierwsza fotografia,
stworzona przez
Francuza Josepha-
Nicéphore’a Niepce’a
na wypolerowanej
płycie metalowej. Było
to 200 lat temu!

Trochę
historii...



PIERWSZA FOTOGRAFIA



Jedna z pierwszych
fotografii kolorowych
została wykonana około
1900 roku metodą
opracowaną przez
Polaka, Jana
Szczepanika.

Trochę
historii...



JEDNA Z PIERWSZYCH KOLOROWYCH
FOTOGRAFI I



Fotografia służy
utrwaleniu,
zatrzymaniu
danego
momentu, do
którego zawsze
możemy
powrócić
oglądając
zdjecie.

Dlaczego
fotografujemy?



ROZRÓŻNIAMY 2 GŁÓWNE RODZAJE
FOTOGRAFI I

fotografia cyfrowa (popularna obecnie). Są to np. zdjęcia
w telefonie lub aparacie cyfrowym. Możemy je oglądać na
telefonie lub komputerze. Wydrukować je można nawet na
zwykłej drukarce.

fotografia analogowa (używana głównie kiedyś). Zdjęcia
zapisywane są na kliszy, które następnie są wywoływane u
fotografa.



KLISZA APARATU
ANALOGOWEGO



PRZYKŁAD
FOTOGRAFII

ANALOGOWEJ



PRZYKŁAD
FOTOGRAFII
CYFROWEJ



Czy
widzicie
różnice

pomiędzy
tymi

zdjęciami?



Oglądając zdjęcia z aparatu
analogowego i cyfrowego, ciężko

stwierdzić, które jest zdjęciem
analogowym, a które cyfrowym.

Często jednak zdjęcia z aparatów
analogowych są np. bardziej

rozmazane.
Jest to wynik starszej technologii,

ale profesjonalni fotografowie potrafią
wykonać bardzo wyraźne zdjęcia

nawet aparatem analogowym.



ROZRÓŻNIAMY 2 GŁÓWNE RODZAJE
APARATÓW

aparaty cyfrowe (popularne obecnie). Takie aparaty
mamy wbudowane w telefonie. Zdjęcia z tego aparatu
zapisują się na karcie pamięci lub telefonie. 

aparaty analogowe (używane głównie kiedyś, ale dziś
również, szczególnie przez osoby interesujące się
fotografią). Zdjęcia z tego aparatu zapisywane są na
kliszy, którą należy wywołać u fotografa.



APARAT
ANALOGOWY



APARAT
CYFROWY



Dopasuj 
właściwą
nazwę
aparatu

APARAT CYFROWY

APARAT ANALOGOWY



Co jest
ważne w

fotografii?



Kiedy fotografujemy coś,
musimy mieć tego powód.

Albo coś nam się podoba, albo
mamy ciekawy pomysł na
sfotografowanie jakiegoś

obiektu.

POMYSŁ



W zdjęciach bardzo ważne są
kolory. Kolory nadają nastrój

zdjęciom.
Czarnobiałe zdjęcia kojarzą się

z czymś poważnym lub
smutnym, a kolorowe z życiem,

czymś radosnym.

KOLORYSTYKA



Tutaj ciepłe kolory nadają
przyjemny nastrój zdjęciu.

Podkreślają świąteczny, ciepły
klimat.

KOLORYSTYKA



Kadr zdjęcia to wszystko co się
w nim znajduje.

Ważne abyśmy umieszczali w
zdjęciu tylko to, co chcemy

pokazać na zdjęciu.

KADR



PRAWIDŁOWO
WYKADROWANE

ZDJĘCIE

NIEPRAWIDŁOWO
WYKADROWANE
ZDJĘCIE



To zdjęcie jest nieprawidłowo
wykadrowane, ponieważ

większość zdjęcia zajmuje
czerń.

Jeśli bohaterem zdjecia ma
być ozdoba choinkowa,

powinna być sfotografowana
bardziej z bliska.



ZACZYNAMY PRACĘ!

Waszym zadaniem jest stworzenie ciekawego zdjęcia z
różnych przedmiotów, produktów które macie w domu, tak
aby przypominały coś zupełnie innego.

zastanów się nad tym, co chciałbyś/chciałabyś umieścić
w swojej fotografii

zastanów się nad tym z czego możesz stworzyć swoją
kompozycję



PRZYGOTUJ

swoją kompozycję, ustawienie przedmiotów, lub
produktów

telefon komórkowy z aparatem lub aparat cyfrowy



Oto moje
propozycje

fotografii



Moja fotografia przedstawia pole
redlin. Stworzyłam je z maku. 

Rozsypany na stole mak
"przegrzebałam" palcami tak, aby
przypominał przeorane pole (jak

na zdjęciu poniżej)



Ta fotografia również
przedstawia pole, ale

tym razem pole
pszenicy.

"Zrobiłam je" z futerka
od kurtki.



Ta fotografia przedstawia zaśnieżone góry. Wykonałam je
z maku i mąki. Najpierw ułożyłam kształt gór, a następnie

posypałam je maką.



JEŚLI NIE PRZYCHODZI CI DO GŁOWY
ŻADEN POMYSŁ. . . .

SPRÓBUJ ZROBIĆ ZDJĘCIA
KORZYSTAJĄC Z MOICH PROPOZYCJI 



Użyte w prezentacji zdjęcia:

https://mamotoja.pl/aparat-fotograficzny-dla-
dzieci-jaki-wybrac-modele-i-ceny-
przeglad,zakupy-dla-przedszkolaka-

artykul,27777,r1p1.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_fotografii

https://znanyfotograf.com/zofia-kowalczyk/zdjecie-
fotografia-analogowa-portfolio-fotograf-

warszawa-1542983869781
https://allegro.pl/artykul/jaki-format-aparatu-

analogowego-wybrac-107649
https://www.pinterest.com.au/pin/56435801560235

641/
https://www.luelue.pl/stara-klisza-krakow.html

http://www.najlepszeziemniaki.pl/index.php/sadzeni
aki-ziemniaka/


