
 
 

T: Sprzęt fotograficzny (photography equipment) 
 
camera – aparat 
electronic viewfinder – wizjer elektroniczny 
enlarger – powiększalnik 
extension tube – pierścień pośredni 
lens – obiektyw 
lens adapter – adapter do obiektywu 
lens cover – zaślepka do obiektywu 
lightbox – komora bezcieniowa 
loupe – lupa 
monopod – monopod (rodzaj statywu) 
photographic film – błona fotograficzna (klisza) 
photographic filter – filtr fotograficzny 
self timer – samowyzwalacz 
selfie stick – kijek do selfie 
steadicam – steadicam (system stabilizacji aparatu/kamery) 

tripod – statyw 
viewfinder – wizjer 
Rodzaje aparatów (camera types) 
box camera – aparat skrzynkowy 
bridge camera – hybryda; aparat z brakiem optycznego układu celowniczego 
camera phone – aparat w telefonie 
compact digital camera (point-and-shoot) – kompaktowy aparat cyfrowy 
digital camera – aparat cyfrowy 
digital single-lens reflex camera (DSLR) – cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa 
disposable camera – aparat jednorazowego użytku 
instant camera – aparat typu Polaroid (umożliwiające natychmiastowe wywołanie zdjęcia) 
mirrorless interchangeable-lens camera – bezlusterkowiec 
single-lens reflex camera (SLR) – lustrzanka jednoobiektywowa 
twin-lens reflex camera (TLR) – lustrzanka dwuobiektywowa 
Pojęcia fotograficzne (photography terms) 
aperture – przesłona 
aspect ratio – współczynnik proporcji 
close up – z bliska (zdjęcie zrobione z bliskiej odległości) 
depth of field – głębia ostrości 
digital zoom – zbliżenie cyfrowe 
double exposure – podwójne naświetlenie 
exposure – czas naświetlania; eskpozycja 
F/number – oznaczenie szerokości przesłony 
flash – flesz, błysk 
focal length – odległość ogniskowa 
focus – ostrość 
ISO – wartość pokazująca czułość aparatu na światło 
lossless compression – kompresja bezstratna 
lossy compression – kompresja stratna 
macro- – makro-; pojęcie dotyczące robienia zdjęć z bliskiej odległości 
optical zoom – zbliżenie optyczne 
over-exposure – prześwietlenie 
parallax – paralaksa 
pixelization – pikselizacja 
red-eye – efekt czerwonych oczu 
resolution – rozdzielczość 
saturation – nasycenie 
shutter – migawka 
under-exposure – niedoświetlenie 
white balance – balans bieli 
wide-angle – szerokokątny 
zoom – zbliżenie 
zoom lens – obiektyw o zmiennej ogniskowej 
 
Wyrażenia związane z fotografią: 



to adjust white balance – ustawić balans bieli 
to buy new equipment – kupować nowe wyposażenie 

to change lens – zmienić obiektyw 
to crop a picture – wykadrować zdjęcie 
to develop a photo – wywołać zdjęcie 
to find an excellent spot – znaleźć świetne miejsce 
to retouch a photo – zretuszować zdjęcie 
to sharpen a photo – wyostrzyć zdjęcie 
to take a photo – zrobić zdjęcie 
to win a photo contest – wygrać konkurs fotograficzny 
to zoom in/out – przybliżyć/oddalić 
 
Ex. 1 Answer: 
What type of a camera do you have? 
What camera is your dream one? 
 
Ex. 2 
What are advantages and disadvantages of digital pictures? 
 

Wszystko przepisać do zeszytu. 
 
M. Nicewicz 
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