
Pracownia Fotografii  
klasa - 1 ATP/ATG 
Nauczyciel : Maciej Niesłony 


Adres email do konsultacji i ew. pytań rodziców:


pracownia_fotografii@wp.pl


Założyliśmy również prywatną grupę na Facebooku - jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania i 
potrzebowalibyście pomocy w realizacji zadań.


Pracownia fotografii 1ATP/ATG 

UWAGA : Do przesyłania zadań na ocenę używamy tylko poczty elektronicznej. 


Proszę o przesłanie prac w określonych w zadaniu terminie realizacji. Nie przesłanie zadań w 
terminie, skutkuje oceną niedostateczną. Termin ewentualnej poprawy ustalamy indywidualnie.


Treść zadań praktycznych oraz teoretycznych:


25.03– 27.03 
ZADANIE NR 1 

Każdy z Was wyśle do mnie wiadomość email - w temacie maila podpisaną imieniem i 
nazwiskiem.  

Testowo. 

Termin: max. do środy 25.03


ZADANIE NR 2 (  TYLKO 1 ATP ) 

Wszystkie osoby, które na lekcji nie prezentowały jeszcze sylwetek Fotografów, proszę o 
przesłanie referatów na adres email 

Prace należy wysłać w formie pliku tekstowego - PDF 


Chris Niedenthal - Sandra Rus

Wojciech Prażmowski - Natalia Kopka

Tadeusz Rolke - Nikola Bobik

Michał Łuczak - Sebastian Białoń

Zofia Rydet - Kuba Tomecki

Jerzy Lewczyński - Piotr Gawlik


Nieprzekraczalny termin : 27.03 ( PRACA NA OCENĘ ) 
pracownia_fotografii@wp.pl 
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ZADANIE NR 3  

Zadanie praktyczne :

Temat : Papryka nr. 30


https://fotoblogia.pl/11070,przyslona-f-240-i-6-godzinna-ekspozycja-czyli-jak-weston-
fotografowal-papryke


Technika - fotografia czarno - biała 


Wykonaj zdjęcie martwej natury ( PAPRYKI ! ) - inspirowanej twórczością wybitnego 
amerykańskiego fotografa - Edwarda Westona.

Spróbujcie wykonać fotografię, która będzie zbliżona swoją estetyką do zdjęcia pod tytułem 
Papryka nr. 30


Proszę o zapoznanie się z sylwetką Edwarda Westona


Fotografię w formie PLIKU JPEG należy wysłać na adres email : pracownia_fotografii@wp.pl 

Termin WTOREK 31.03 do godziny 12:00 ( PRACA NA OCENĘ ) 

ZADANIE NR 4


Malowanie światłem


W nawiązaniu do zajęć praktycznych w studio.

Wykonaj trzy fotografie z zastosowaniem techniki pędzla świetlnego - w warunkach domowych.

Tematyka dowolna.


Fotografię w formie PLIKU JPEG należy wysłać na adres email : pracownia_fotografii@wp.pl 

Termin WTOREK 31.03 do godziny 12:00 ( PRACA NA OCENĘ ) 

30.03 – 03.04 
ZADANIE NR 5 

Proszę o skopiowanie linku i pobranie materiałów edukacyjnych z dysku online. Materiały należy 
zapisać w folderze - tak abyście mogli do nich dostęp. 

Podręcznik - Podstawy Fotografa 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?
uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Acae6cd81-4cf8-4fcc-8b22-9349806b19f2 

oraz  

Technologia Materiałów Światłoczułych  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aadc1eb28-
f7e8-4aeb-a547-3dfe9d60ec92 
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ZADANIE NR 6 

Korzystając z podręcznika - Technologia Materiałów Światłoczułych  
Proszę opisać następujące zagadnienia. ( NIE PRZEPISYWAĆ ) 

1. Co to jest obraz utajony. 
2. Do czego służy wywoływacz 
3. Co to jest ziarno  
4. Jaka jest różnica pomiędzy papierem polietylenowym a barytowym  
5. Wymień dostępne formaty materiałów negatywowych - typy ( podział ze względu na format ) 

Odpowiedzi należy przesłać na adres email: pracownia_fotografii@wp.pl  

Termin 1.04.2020 ( PRACA NA OCENĘ ) 

ZADANIE NR 7 

Wykonaj 2 portrety jednej osoby w planie amerykańskim i połówkowym, z wykorzystaniem światła 
zastanego ( bez światła sztucznego ) Oczywiście fotografię wykonujemy w domu 
Pamiętaj o wyrównaniu kontrastu oświetleniowego - używając blendy ( lub zamiennika ) 
Jako inspirację prace Arka Goli 

https://www.szerokikadr.pl/fotograf-miesiaca/arkadiusz-gola 

Proszę o przesłanie dwóch fotografii barwnych w formacie JPEG na adres email: 
pracownia_fotografii@wp.pl 

Termin realizacji maksymalnie do dnia 3.04.2020 ( PRACA NA OCENĘ ) 

06.04 – 10.04 
ZADANIE NR 8 

Korzystając z podręcznika - PODSTAWY FOTOGRAFII  
Proszę opisać następujące zagadnienia. ( NIE PRZEPISAĆ ) 

1. Co to jet Abberacja chromatyczna oraz dystorsia 
2. Opisz budowę migawki szczelinowej oraz migawki centralnej. Napisz czym się różnią. 
3. Opisz co to jest przysłona obiektywu. 
4. Wyjaśnij zagadnienie głębi ostrości. 
5. Wymień barwy podstawowe oraz barwy pochodne.  

Odpowiedzi należy przesłać na adres email: pracownia_fotografii@wp.pl  
Termin 7.04.2020 ( PRACA NA OCENĘ ) 
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ZADANIE NR 9 

Wykonaj reportaż fotograficzny pt. 24h 

Poprzez fotografię spróbuj opowiedzieć jak wygląda twój dzień w tej nietypowej sytuacji. 

Na zaliczenie 6-10 fotografii Czarno-białych w formacie JPEG - przygotuj pliki z białą ramką 5mm :)  

Inspiracji poszukaj na www.szerokikadr.pl 

Fotografie należy wysłać na adres email : pracownia_fotografii@wp.pl 

Termin 8.04.2020 ( PRACA NA OCENĘ ) 
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