
KURS - PODSTAWY FOTOGRAFII – edycja 2 
 

Organizator: Warka w obiektywie (Rafał Donica) i Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” 

Prowadzący: Rafał Donica 

Miejsce spotkań: Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” 

 

Tryb: 

10 spotkań po 2,5 godziny (18:00-20:30), z przerwą 10-15 minut. Terminy to wtorek i czwartek. W przypadku 

uruchomienia dwóch grup – druga grupa będzie miała zajęcia w poniedziałki i środy. 

Wyjątek to spotkanie nr 7 i 8, które jako połączone odbędzie się w sobotę (w godz. 10-15). 

 

Terminy:  

1. 7.05 (wtorek) 

2. 9.05 (czwartek) 

3. 14.05 (wtorek) 

4. 16.05 (czwartek) 

5. 21.05 (wtorek) 

6. 23.05 (czwartek) 

7. 25.05 (sobota) – zajęcia podwójne (zadanie praktyczne w terenie i omówienie zdjęć w Sali) 

9. 28.05 (wtorek) 

10. 30.05 (czwartek) 

 

Sprzęt: 

Na zajęcia przychodzimy z własnymi aparatami, niezbędne lustrzanki cyfrowe z wymiennymi obiektywami lub 

bezlusterkowce z wymienną optyką. Techniczna strona fotografii (aparaty, obiektywy) omawiane będą na przykładzie 

lustrzanki cyfrowej.  

 

Uczestnicy: 

Minimalny wiek uczestników to 16 lat. 

 

Koszt warsztatów i zapisy: 

Koszt udziału w warsztatach dla 1 osoby – 350zł brutto. 

Ilość miejsc ograniczona do 12 osób. 

Minimalna ilość osób jako warunek uruchomienia warsztatów – 10 osób. 

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić deklarację udziału i zostawić ją w Dworku na Długiej lub wysłać skan 

mailowo na adres dworek@dworek.warka.pl.  

O wpisaniu na listę warsztatów decyduje wpływ opłaty za warsztaty (350zł) na konto Dworku - Bank Spółdzielczy w 

Warce 88 9154 0005 2001 0015 1920 0001. 

 

Po każdym bloku zajęć krótka ankieta ewaluacyjna dla uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dworek@dworek.warka.pl


UKŁAD I TEMATYKA ZAJĘĆ: 
 

7 maja – spotkanie nr 1 

Czym jest fotografia, subiektywne postrzeganie świata, decydujący moment, temat zdjęcia, etyka w fotografii, jak oglądanie 

filmów może pomóc w wyćwiczeniu oka (przykłady ciekawych ujęć filmowych od słynnych reżyserów) 

 Zapoznanie się z uczestnikami, krótkie omówienie dotychczasowych doświadczeń uczestników z fotografią 

 Wykład w formie prezentacji, przykładowe zdjęcia do omawianych pojęć, w trakcie ewentualne pytania i dyskusje 

 

9 maja – spotkanie nr 2 

Kompozycja, zasady kadrowania w portrecie, krajobrazie, obiektów w ruchu, trójpodział, porządek i estetyka kadru, naturalne 

ramki, symetria, proporcje, słynny bokeh (wstępnie), łamanie zasad (przykłady nagrodzonych zdjęć w World Press Photo itp.), 

kadrowanie poziome/pionowe - kiedy stosujemy 

 Wykład w formie prezentacji, schematy, przykładowe zdjęcia do omawianych pojęć, w trakcie ew. pytania i dyskusje 

 

14 maja – spotkanie nr 3 

1 godzina: Poznajemy aparat - budowa, guzikologia, różnice między lustrzanką cyfrową, kompaktem, bezlusterkowcem i 

smartphone'em (bez omawiania fotografii klasycznej, kliszowej) 

2 godzina: Ostrość, Autofocus, rodzaje AF, ostrzenie ręczne, gdzie i jak łapać ostrość (statycznie/w ruchu) omówienie szybkości i 

celności AF i ich powiązania z jakością (i ceną) sprzętu.  

 

16 maja – spotkanie nr 4 

Obiektywy, rodzaje, ogniskowe, czym jest "jasność" obiektywu, zastosowanie, bokeh (rozmycie tła) 

 Teoria, schematy, przykładowe zdjęcia, różnice między obiektywami pokazane na żywo na aparacie ze zmienną optyką 

(Uczestnicy będą mieli okazję wziąć do ręki każdy z omawianych obiektywów, wykonamy także przykładowe zdjęcia) 

 

21 maja – spotkanie nr 5 

Trójkąt ekspozycji i czym jest Ekspozycja, ISO, przysłona (głębia ostrości) i czas naświetlania, zależności między ISO, czasem 

otwarcia migawki i przysłoną, czym jest prześwietlenie/niedoświetlenie zdjęcia 

 Teoria, schematy, przykładowe zdjęcia, zajęcia praktyczne z aparatem/ćwiczenia z trójkątem ekspozycji 

Różnice między fotografowaniem na "automacie" i w trybie manualnym, mrożenie ruchu, pokazywanie ruchu na zdjęciach, 

długie czasy naświetlania, kiedy jaka przysłona (portret, architektura / krajobraz, detal) 

 

23 maja – spotkanie nr 6 

Światło w fotografii, naturalne, studyjne (kontrolowane), kontrowe, "złota godzina", podstawy pracy z lampą błyskową i blendą, 

jak radzić sobie w pochmurny, a jak w słoneczny dzień, pomiar światła, korekta ekspozycji 

 Teoria, schematy, przykładowe zdjęcia, pytania i dyskusja 

 

25 maja – spotkanie nr 7 i 8  

Zajęcia podwójne - zajęcia plenerowe - 4 godziny zajęć w sobotę w dzień, zadanie plenerowe 1,5-2h, następnie omówienie zdjęć 

uczestników. Zadanie (wstępnie) – uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać 5 zdjęć w zadanych tematach. 

 

28 maja – spotkanie nr 9 

Praca w studio – portret 

 Wspólnie ustawiamy światło wg założonego schematu, uczestnicy samodzielnie robią zdjęcia z wykorzystanie lamp 

studyjnych, tła, wyzwalaczy, praca w parach, każda osoba robi zdjęcie, każda też pozuje, więc poznajemy zagadnienie z 

obydwu stron barykady :) 

 

30 maja – spotkanie nr 10 

Obróbka zdjęć (Lightroom Photoshop) – podstawy, teoria, obróbka kilku zdjęć (z zajęć z portretem) przez prowadzącego, bez 

zajęć praktycznych (ograniczenia czasowo / sprzętowe) 

 

* Plan  zajęć może uleć nieznacznych modyfikacjom 


