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              Szkolenie  „Od zera do Fotoreportera" 

Kurs Podstaw Fotografii 

Warsztaty skierowane są do osób, należących do każdej grupy wiekowej - 
począwszy od młodego zapaleńca, poprzez młodzież, aż do osób w wieku 
dojrzałym, zainteresowanych tematyką, związaną z szeroko pojętą 
dziedziną Fotografii. 

Proponowane szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z pełną gamą 
możliwości aparatu fotograficznego i jego wykorzystaniem w praktyce. 
Realizacja wymienionego celu, będzie odbywała się w formie zajęć 
zarówno teoretycznych - w postaci wykładu, dyskusji, jak i zajęć 
praktycznych, obejmujących ćwiczenia związane z wykorzystaniem 
zdobytej wiedzy w praktyce. 
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnej wymiany 
opinii i doświadczeń, jak również znalezienia odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania, związane z omawianą tematyką. 

Terminy szkolenia: lipiec, sierpień, wrzesień (możliwość kursu 
weekendowego)
Przewidywany czas trwania 3 dni x 6 godz.( ustalenia z uczestnikami)
Miejsce: Bielsko- Biała  ul. Krakowska 19 (siedziba BESKID NEWS)
Koszt: 350 zł/osoba

Zgłoszenia: osobiście Bielsko-0 biała ul. Krakowska 19 tel. 
338161254 lub 338161256 e`mail: redakcja@beskidnews.pl

Prowadzący szkolenie: MACIEJ WYDMUCH 

UWAGA! 

Po ukończeniu kursu możliwość współpracy z redakcją 
BESKID NEWS

mailto:ami@herjan.eu


TEMATYKA SZKOLENIA 

TEMAT 1 . Co warto wiedzieć przed zrobieniem fotografii? 

Pradzieje, czyli początek fotografii. 
Zasada działania aparatów cyfrowych. 
Rodzaje aparatów cyfrowych i różnice pomiędzy nimi. 
Szczegółowe omówienie trybów w aparacie 
Rodzaje matryc. 
Czym jest przesłona? 
Przysłona, jako wyznacznik głębi ostrości. 
Rodzaje AF. 
Co to jest czułość ISO w aparacie? 
Czym jest czas otwarcia migawki? 
Blokowanie ostrości + punkty AF. 
Rodzaje obiektywów: 
-stałoogniskowe 
-zmiennoogniskowe. 
Obiektywy - jak czytać oznaczenia każdego z nich? 
Filtry w fotografii (m.in.: Polaryzacyjny, UV, Szary). 
Zdjęcie przepalone , niedoświetlone, optimum . 
Histogram - prawa, lewa strona - jak go odczytać? 
Domyślne tryby pracy aparatów - dlaczego nie warto im ufać? 
Formaty zapisu plików RAW, czy JPG - który najczęściej wykorzystać i 
dlaczego? 
Jak najlepiej skonfigurować aparat cyfrowy w zależności od warunków? 
Przykłady profesjonalnej fotografii na obrazach znanych fotografów . 
Ćwiczenia. 
Dyskusja. 

TEMAT 2. Światło 

Rodzaje światła - oświetlenia. 
Blenda, jako pomoc do doświetlenia obrazu. 
Światło zastane, jego nadmierna ilość lub jego brak. 
Światło błyskowe - kiedy warto z niego skorzystać? 
Padanie światła z różnych stron - praktyczne przykłady. 
Ćwiczenia. 
Dyskusja. 



TEMAT 3. Ekspozycja 

Czym jest ekspozycja? 
Elementy składające się na ekspozycję (przysłona, czas, ISO). 
Korekta ekspozycji - kiedy i jak? 
Ćwiczenia. 
Dyskusja. 

TEMAT 4.Balans Bieli 

Dostosowywanie balansu bieli z karty. Temperatura światła (stopnie Kelvina). 
Balans automatyczny, czy manualny? 
Barwy ciepłe i zimne. 
Balans bieli i jego wpływ na fotografię. 
Sytuacje, w których należy zmienić temperaturę barwową. 
Balans bieli, jako filtr, ocieplający i filtr ochładzający fotografię. 
Ćwiczenia. 
Dyskusja. 

TEMAT 5. Ostre zdjęcia a rozmyte zdjęcie 

Wpływ światła na ostrość w fotografii. 
Fotografia nocna - sposoby na ciekawe zdjęcie nocą. 
Zbliżenie. 
Obiekty w ruchu. 
Fotograf (aparat) w ruchu. 
Czas otwarcia migawki, jako główny wyznacznik ruchu. 
Panoramowanie (podążanie za obiektem i łapanie go w ruchu). 
Ćwiczenia. 
Dyskusja. 

TEMAT 6. Kompozycja 

Złoty podział klasyczne reguły kompozycji. 
Linie pomocnicze w aparacie. 
Kompozycja w praktyce: 
- odległość od obiektu, 
- plany na zdjęciu. 
- od czego zacząć, 
Ćwiczenia. 
Dyskusja. 



TEMAT 7. Perspektywa 

Jak perspektywa wpływa na fotografię? 
Poszukiwania własnej niepowtarzalnej perspektywy. 
Ujęcia od góry. 
Ujęcia z boku. 
Ujęcia z dołu. 
Związek pomiędzy perspektywą, a rodzajem obiektywu. 
Ćwiczenia. 
Dyskusja. 

TEMAT 8. Akcesoria 

Co i gdzie zabrać? 
Akcesoria ze względu na rodzaj aparatu cyfrowego. 
Elementy wyposażenia fotografa w podróży. 
Fotografia makro - małe przedmioty (jak fotografować makro za małe 
pieniądze?), nasadki do kompaktów i inne rzeczy. 
Akcesoria potrzebne podczas fotografowania ludzi. 
Ćwiczenia. 
Dyskusja. 

TEMAT 9. Dodatkowe informacje 

Ekwiwalent ogniskowej. Czego nie mówią w sklepach? 
Dlaczego nie warto inwestować w pixele? 
Dlaczego nie można ufać trybom dedykowanym( portret, ruch itp.)? 
Dlaczego aparaty są tak zróżnicowane cenowo? 
Porównanie aparatów kompaktowych, hybryd, lustrzanek - co i dlaczego? 
Pomocne strony internetowe i blogi fotografów 
Dyskusja. 
Dodatkowo szkolenie obejmuje plener czyli zajęcia praktyczne z własnymi 
aparatem.
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