
Dzień dobry, 
 
Bardzo proszę o przekazanie uczniom klasy 1ATP i 1ATG treści mojej wiadomości: 
 
Z poważaniem, 
 
Maciej Niesłony 
 
 
 
 
 
 
Moi Drodzy, 
 
Ocena sytuacja, zmusza nas do zmiany sposobu prowadzenia zajęć. Nie możemy spotykać 
się w szkole, możemy za to komunikować się poprzez pocztę elektroniczną. 
Fotografia to dziedzina, którą bez problemu możecie doskonalić we własnym zakresie - 
oczywiście z moją pomocą. 
Zajęcia, tak jak w szkole, podzielimy na cześć praktyczną i teoretyczną. 
 
Mail kontaktowy do mnie to : pracownia_fotografii@wp.pl  
 
Przygotowałem dla Ws kilka zadań, do wykonania w warunkach domowych. 
 
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 
 
Wszystkie osoby, które na lekcji nie prezentowały jeszcze sylwetek Fotografów, proszę o 
przesłanie referatów na wskazany 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  
pracownia_fotografii@wp.pl  
 
 
Zadanie nr 3  
 
Zadanie praktyczne. 
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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 
 
 
Zadanie nr 4 
 
Malowanie światłem 
Technika:  fotografia barwna 
 
W nawiązaniu do zajęć praktycznych, które przeprowadziliśmy 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 
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