
Podstawy edycji grafiki rastrowej 

  
By pozyskać jakiś obraz, najlepiej wykorzystać do tego celu aparat fotograficzny, ale również inne 
urządzenia pozwalają utrwalić zdjęcie, np. telefon, tablet czy kamera. Wraz z postępem 
technicznym, jakość zdjęć jest coraz lepsza, a zależy od następujących parametrów aparatu: 
- matryca - to układ elementów światłoczułych, rejestrujących sygnał elektryczny proporcjonalnie do 
ilości padającego światła; 
- liczba megapikseli - ilość elementarnych punktów matrycy; 
- maksymalna rozdzielczość - zależy od niej maksymalny rozmiar zdjęcia; 
- ogniskowa i krotność zoomu optycznego - umożliwia fotografowanie obiektów oddalonych, do 
których trudno się zbliżyć, a także w makroskali, z odległości mniejszej nawet niż 1 cm; 
- czułość - wyrażana w ISO przeważnie w przedziale od 50 do 400. Im wyższa, tym większy szum na 
zdjęciu, ale zdjęcia nocne wymagają większej czułości; 
- przysłona - to część obiektywu regulująca dopływ światła do matrycy, wpływa na głębię ostrości - 
im większa wartość przysłony, tym większa głębia ostrości; 
- przekątna monitora LCD - im większa, tym lepiej widać obszar, który ma być ujęty na zdjęciu; 
- wizjer optyczny lub elektroniczny - obraz, który ma być umieszczony na zdjęciu, jest widoczny albo 
jako odbity za pomocą układu luster, albo wyświetlony za pomocą układu elektronicznego; 
- czasy otwarcia migawki - często od 15 sekund do 1/1000 sekundy. Pozwala to na wykonywanie 
zdjęć nocnych, jak i na fotografowanie np. samochodu w ruchu; 
- funkcja zdjęć seryjnych - to bardzo wygodna opcja dla uchwycenia aktywnego obiektu w 
odpowiedniej pozycji; 
- histogram - możliwość obejrzenia histogramu pozwala na optymalne ustawienie parametrów 

ekspozycji. 
By zrobić dobre zdjęcie, to oprócz parametrów technicznych aparatu należy jeszcze znać zasady 
odpowiedniej kompozycji obrazu, np. zasada złotego podziału. 

Złoty podział dzieli odcinek na dwie części w taki sposób, że stosunek długości dłuższej z nich do 
krótszej jest taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. W fotografii mówi się raczej o złotym 
prostokącie i o jego bokach, gdzie stosunek długości dłuższego boku do długości krótszego jest 

równy złotej proporcji. 

Złoty podział warto wykorzystywać przy wykonywaniu zdjęć. W aparacie często w kadrze można 
dostrzec 4 linie poprowadzone zgodnie ze złotą regułą. Jest to siatka złotego podziału. Na 
przecięciach linii znajdują się mocne punkty kadru, czyli miejsca, w których najlepiej umieścić 
najważniejsze elementy obrazu. Te punkty nie są na środku zdjęcia, ale w dobrze widocznym 
miejscu, co zapewnia jego dobry odbiór. 
Po pozyskaniu obrazu często jeszcze jest konieczne jego przetworzenie (zmiana rozmiaru, jasności, 
kontrastu, kadrowanie, korekta perspektywy, retuszowanie, fotomontaż i wiele innych czynności). 
Zdjęcie wykonane aparatem fotograficznym jest wykonane w tzw. grafice rastrowej. 
Obrazy rastrowe to prostokątne matryce podzielone na kwadratowe elementy, tzw. piksele. 
Każdemu z pikseli może być przypisany jeden kolor. To sprawia, że nie są odporne na skalowanie, 
gdyż powiększone ujawniają swoją mozaikową budowę, a przy pomniejszaniu tracą szczegóły. Pliki 
są pojemne. 

W określonych programach graficznych można jeszcze tworzyć obrazy wektorowe, które składają się 
z obiektów geometrycznych, zapisanych w postaci równań matematycznych. Plik to lista obiektów i 
atrybutów im przypisanych - kształt, położenie, wielkość, kontur, wypełnienie. Są odporne na 
skalowanie i stosunkowo mało pojemne, ale słabo oddają subtelności kolorystyczne. 
W grafice rastrowej ważna jest wielkość obrazka, rozdzielczość, np. ilość pikseli na cal i głębia 
koloru, czyli ilość odcieni szarości, czy kolorów. 
Barwa w programach graficznych jest reprezentowana przez określone palety, np. RGB, CMYK 
(cyjan, magenta, yellow, black), albo jest też model HSB od Hue (odcień, kolor), Saturation 

(nasycenie), Brightness (jasność). 
Pliki przetwarzane w określonych programach graficznych mają określone formaty: 
- bmp – bitmapa bez kompresji, gdzie wielkość pliku zależy od liczby kolorów; 
- jpg – bitmapy znacznie skompresowane, ale cechujące się utratą jakości; 
- gif – bitmapy, w których liczba pamiętanych kolorów nie jest większa niż 256; 
- tiff – bitmapy skompresowane nawet o 60%, ale bez utraty jakości; 
- pcx – pliki przechowujące obrazy za pomocą tzw kompresji bezstratnej; 
- png – format obsługujący przezroczystość, przechowujący obrazy za pomocą tzw. kompresji 
bezstratnej; 
- xcf – mapa bitowa programu gimp mogąca przechowywać wiele warstw. 
- cdr – pliki wykonane w Corel Draw w postaci wektorowej; 



- swf – pliki wykonywane we Flash’u w postaci wektorowej, format umożliwia zapis animacji; 

- wmf – cliparty w standardzie grafiki wektorowej; 
 
Zadania: 
1. Wymień kilka cech, które powinien posiadać aparat fotograficzny dobrej klasy. 
2. Wykonaj poster wykorzystując dowolny program graficzny i zdjęcia umieszczone w określonej 
lokalizacji. 
3. Określone zdjęcie otwórz w programie graficznym GIMP, a następnie zapisz go w różnym 
formacie. Który z formatów pozwala osiągnąć najmniejsze rozmiary pliku? 
4. Przedstaw kilka zasad kompozycji obrazu (złoty podział). 
5. Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 58, z podręcznika (Informatyka, W. Jochemczyk, K. Olędzka, 
WSiP). 
6. W domu mając dostęp do konta administratora, wykonaj swój własny pędzel wg wskazówek na 
stronie 61 w podręczniku. 

 

 


