
Praca na warstwach 

  
W programie do obsługi grafiki rastrowej GIMP można wykonać wiele ciekawych animacji, 
wykorzystując warstwy. Poniżej prezentuję kilka przykładowych ćwiczeń: 
 
Efekt obracającej się kuli: 
1. Należy wybrać obraz przedstawiający mapę świata. 
2. Za pomocą skalowania obrazu dostępnego z menu Obraz, należy zmodyfikować rozmiar, tak, by 
po wykonaniu filtru kula nie była zbyt spłaszczona. 
3. Z menu Filtry należy wybrać opcję: Animacja/Obracająca się kula. 
4. Zapisać obrazek w postaci animacji (format pliku: *.gif). 
 
Zjawisko deszczu na zdjęciu: 
1. Po otwarciu zdjęcia należy zduplikować warstwę Tło dwa razy; 
2. Utworzyć trzy nowe białe warstwy i umieścić je kolejno nad dotychczasowymi; 
3. W najwyższej warstwie białej ustawić Filtry/Szum/Szum HSV z wartościami kolorów: 0,63; 
4. Wybrać: Filtry/Rozmycie/Liniowe rozmycie ruchu: Długość 10, Kąt 120; 
5. Zastosować efekty: Szum i Rozmycie także do pozostałych białych warstw; 
6. Zmienić tryb krycia warstw na mnożenie w oknie Warstwy (dla każdej białej); 
7. Każdą warstwę z deszczem połączyć w dół z każdym zdjęciem; 
8. Zapisać całość jako animowany gif. 
 
Efekt powiewającej flagi: 

1. Otworzyć obraz z flagą w programie Gimp; 
2. Wybrać opcję z menu Obraz: Wymiary płótna; 
3. Do wysokości i szerokości dodać po 20%, wyśrodkować obraz i zatwierdzić zmiany poprzez 
naciśnięcie przycisku: Zmień obraz; 
4. Wybrać opcję z menu głównego Warstwa: Przeźroczystość/ Dodaj kanał alfa; 
5. Wybrać opcję z menu głównego Warstwa: Dopasuj wymiary warstwy do obrazu; 
6. Wprowadzić nazwę dla istniejącej warstwy; 
7. Utworzyć następną warstwę z wybranym kolorem tła, przemieścić ją na spód i nadać nazwę: Tło; 
8. Utworzyć kolejną warstwę i nadać jej nazwę: Odwzorowanie a następnie umieścić ją między tłem, 
a warstwą z flagą; 
9. Dziewięć razy zduplikować warstwę z flagą; 
10. Na warstwie odwzorowanie wybrać z menu głównego Filtry: Renderowanie/Szum/Jednolity 
szum; 
Parametry tego filtru: Dowolne ziarno losowości, zaznaczone pole: Kafelkowe, Rozmiar X: 4,0, 

Rozmiar Y: 0,1; 
 
Kolejne czynności należy wykonać w następujący sposób: dwa filtry dla jednej warstwy z flagą + 
przesunięcie warstwy Odwzorowanie i dalej kolejno te same czynności na kolejnych warstwach z 
flagą. 
11. Wykonać dwa filtry dla każdej kopii warstwy z flagą: 
a) Odwzorowania/Mapa wypukłości; 
Parametry dla tego filtru: Mapowanie wypukłości dla warstwy Odwzorowanie, Typ mapowania: 

Sinusoidalny; Azymut: 135, Wzniesienie: 35, Głębia: 12; 
b) Odwzorowania/Przemieść 
Parametry dla tego filtru: Przesunięcie X i Y o wartości 8 dla warstwy Odwzorowanie, Tryb 
przesunięcia: Kartezjański, Wykrywanie krawędzi: Rozmaż; 
12. Przesunąć warstwę Odwzorowanie wykorzystując narzędzie z menu Warstwa: 
Przekształcenie/Przesunięcie o tyle pikseli, ile wynosi wynik obliczenia: szerokości rysunku przez 
ilość warstw z flagą; 
 
Końcowe czynności po zastosowaniu odpowiednich filtrów do wszystkich warstw z flagą: 
13. Skasować warstwę odwzorowanie; 
14. Dziewięć razy zduplikować warstwę: Tło i połączyć ją z każdą warstwą z flagą; 
15. Wybrać opcję: Filtry/Animacja/Optymalizuj (dla formatu gif) 
16. Wygenerowany obrazek zapisać w formacie gif: Zapisz w postaci animacji. 
 

Czasami zdarza się, że po zaznaczeniu odpowiedniego koloru w palecie, nie udaje się nim malować 
elementów, tylko pojawia się np. kolor czerwony. To znak, że może być ustawiony niewłaściwy tryb 
w menu obraz. Powinien być RGB. 
 



Zadanie: 

Wykonaj banner zgodnie z wskazówkami w podręczniku (Informatyka, W. Jochemczyk, K. Olędzka, 
WSiP): ćwiczenie 1 i 2 na stronie 66-67. Możesz uzyskać efekt pomarszczenia zwykłej biało-
czerwonej flagi, wykorzystując wyżej opisane ćwiczenie: Efekt powiewającej flagi. 

 

 


