


PODSTAWY FOTOGRAFII 2
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                             f8       f5,6       f4       
                         1/125   1/125     1/125  
    

                                      f11         
                                     1/125 
    

                                      f16
1/125

Jeżeli „prawidłowe” naświetlenie wynosi  f8 1/125 to naświetlenie f4 1/125 jest...
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                             f8       f5,6       f4       
                         1/125   1/125     1/125  
    

                                      f11         
                                     1/125 
    

                                      f16
1/125

Jeżeli „prawidłowe” naświetlenie wynosi  f8 1/125 to naświetlenie f4 1/125 jest 
prześwietleniem o 2 stopnie.

0 +2+1
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                             f8       f5,6       f4       
                         1/125   1/125     1/125  
    

                                      f11         
                                     1/125 
    

                                      f16
1/125

Jeżeli „prawidłowe” naświetlenie wynosi  f8 1/125 to naświetlenie f11 1/125 jest...
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                             f8       f5,6       f4       
                         1/125   1/125     1/125  
    

                                      f11         
                                     1/125 
    

                                      f16
1/125

Jeżeli „prawidłowe” naświetlenie wynosi  f8 1/125 to naświetlenie f11  1/125 jest 
niedoświetleniem o 1 stopień

0-1
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                             f8       f5,6       f4       
                         1/125   1/125     1/125  
    

                                      f11         
                                     1/125 
    

                                      f16
1/125

Jeżeli pomiar światła padającego w punkcie A wynosi  f8 1/125 
to pomiar światła w punkcie B oznacza że… 

AB
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                             f8       f5,6       f4       
                         1/125   1/125     1/125  
    

                                      f11         
                                     1/125 
    

                                      f16
1/125

Jeżeli pomiar światła padającego w punkcie A wynosi  f8 1/125 
to pomiar światła w punkcie B oznacza że pada tam więcej światła 
- w punkcie B jest jaśniej niż w A (o 2 stopnie) 

AB
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                             f8       f5,6       f4       
                         1/125   1/125     1/125  
    

                                      f11         
                                     1/125 
    

                                      f16
1/125

Jeżeli pomiar światła padającego w punkcie A wynosi  f11 1/125 to 
to pomiar światła w punkcie C oznacza że… 

A C
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                             f8       f5,6       f4       
                         1/125   1/125     1/125  
    

                                      f11         
                                     1/125 
    

                                      f16
1/125

Jeżeli pomiar światła padającego w punkcie A wynosi  f11 1/125 to 
to pomiar światła w punkcie C oznacza że pada tam mniej światła 
– w punkcie C jest ciemniej niż w A (o 2 stopnie) 

A C
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wartość EV wyrażona w liczbach
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EV 1 = f 1,4  1s przy ISO 100 
( i każda kombinacja według prawa wzajemnej zależności )
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CZUŁOŚĆ   raz jeszcze 



Różnica czułości pomiędzy ISO 800 i ISO 25 wynosi ? 

•3 stopnie 
•5 stopni 
•2 stopnie 
•



Różnica czułości pomiędzy ISO 800 i ISO 25 wynosi 

•3 stopnie 
•5 stopni 
•2 stopnie 

minus 5 stopni - aby otrzymać identyczne EV należy dodać pięć stopni 
czyli 32 razy więcej światła 



Konsekwencje zmiany czułości na wyższą od nominalnej 

- - spadek ostrości 
- - spadek kontrastu 
- - spadek nasycenia koloru

CZUŁOŚĆ NOMINALNA = NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

SPADEK ZAKRESU DYNAMICZNEGO I TONALNEGO MATRYCY 



ZAKRES DYNAMICZNY A ZAKRES TONALNY 





CZUŁOŚĆ NOMINALNA =  

- NAJWYŻSZY ZAKRES DYNAMICZNY 
- NAJWYŻSZY ZAKRES TONALNY 



Konsekwencje zmiany czułości na wyższą od nominalnej 

- - spadek ostrości 
- - spadek kontrastu 
- - spadek nasycenia koloru

CZUŁOŚĆ NOMINALNA = NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

SPADEK SNR (stosunku sygnału do szumu) 



https://www.dxomark.com/Cameras/


WEDŁUG DXOMARK 

OKREŚLONE  JAKO „SPORTS”: 
Maksymalna użyteczna czułość (w ISO) czyli taka przy której: 
- SNR (stosunek sygnału do szumu) nie jest mniejszy niż 30dB, 
- zakres dynamiczny matrycy wynosi minimum 9 EV, 
- zakres tonalny matrycy wynosi minimum 18 bit 
   ( tylko 262.144 kolorów zamiast 16.777.216 ) 

OKREŚLONE  JAKO „LANDSCAPE”: 
Zakres dynamiczny matrycy (w EV przy czułości nominalnej) 

OKREŚLONE  JAKO „PORTRAIT”: 
Zakres tonalny matrycy (w bitach) przy czułości nominalnej 
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POMIAR ŚWIATŁA
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ŚWIATŁO PADAJĄCE
Światło padające na fotografowany obiekt 
mierzone na ogół w kierunku aparatu lub „do aparatu” 
(w kierunku źródeł światła przy ocenie kontrastu w studio).
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ŚWIATŁO ODBITE

Światło odbite od fotografowanego obiektu 
mierzone w kierunku tego obiektu. 
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Szara karta Kodaka

18 %
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Szara karta Kodaka
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Szara karta Kodaka
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POMIAR PUNKTOWY
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pomiar 
matrycowy

Fuji X Pro-2
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pomiar 
punktowy

Fuji X Pro-2
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pomiar 
matrycowy

Fuji X Pro-2
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pomiar 
punktowy

Fuji X Pro-2



44pomiar 
matrycowy

pomiar 
punktowy

Fuji X Pro-2
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PODSTAWOWE RODZAJE ŚWIATŁOMIERZY WBUDOWANYCH W APARAT 

POMIAR CENTRALNIE WAŻONY

pomiar centralnie ważony: 
- bardzo popularny w aparatach analogowych 
- zazwyczaj dzieli się „wagę” pomiaru 
    pomiędzy centrum kadru a brzegami 
    w proporcji 60% na 40% lub 70% na 30% 



PODSTAWOWE RODZAJE ŚWIATŁOMIERZY WBUDOWANYCH W APARAT 

POMIAR MATRYCOWY

pomiar matrycowy: 
- dzieli klatkę na określoną ilość pól i 
    w każdym z nich mierzy światło, 
    po czym na podstawie odpowiednich  
    algorytmów ustala naświetlenie dla danej sceny. 
- ilość pól pomiarowych waha się pomiędzy 
    6 a ponad 1000 
- ustalenie właściwej ekspozycji może być ustawione 
    na podstawie pre-definiowanych w pamięci aparatu 
    rodzajach „podobnych oświetleniowo scen” 
- punkty pomiarowe mogą być powiązane z punktem 
    pomiaru ostrości AF.



PODSTAWOWE RODZAJE ŚWIATŁOMIERZY WBUDOWANYCH W APARAT 

POMIAR PUNKTOWY

pomiar punktowy: 
- bardzo precyzyjny pomiar w centrum kadru 
- światłomierz mierzy światło w zaledwie 1-3% 
    powierzchni kadru. 
- świetnie sprawdza się trudnych sytuacjach  
    oświetleniowych 
- pozwala na samodzielne pomierzenie rozpiętości 
    tonalnej fotografowanej sceny i precyzyjne  
    określenie ekspozycji



PODSTAWOWE RODZAJE ŚWIATŁOMIERZY WBUDOWANYCH W APARAT 

POMIAR MATRYCOWY CANON 5D MKII

POMIAR i NAŚWIETLENIE: 

f 11, 1/320 s 



PODSTAWOWE RODZAJE ŚWIATŁOMIERZY WBUDOWANYCH W APARAT 

POMIAR CENTRALNY CANON 5D MKII

POMIAR i NAŚWIETLENIE: 

f 11, 1/400 s 



PODSTAWOWE RODZAJE ŚWIATŁOMIERZY WBUDOWANYCH W APARAT 

POMIAR PUNKTOWY CANON 5D MKII

POMIAR i NAŚWIETLENIE: 

f 11, 1/500 s 
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Ansel Adams 
(1902-1984)
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cienie światła
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IV VII IIII0 XVIIVI IXVIII
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IV VII IIII0 XVIIVI IXVIII
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IV VII IIII0 XVIIVI IXVIII
f8

pomiar f8 = naświetlenie

Torba wyszła na szaro, ponieważ światłomierz 
myśli na szaro, mierzy prawidłowo w strefie V 
a tonalność torby to przecież strefa II czyli o 3 
stopnie naświetlenia mniej. Spróbujmy wobec 
tego zredukować naświetlenie 3 stopnie. 
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IV VII IIII0 XVIIVI IXVIII
f8

pomiar f8 minus 3 stopnie = naświetlenie f22

Mierząc światło od odbite czarnej torby mierzymy 
ze strefy II, a nie tak jak myśli światłomierz ze 
strefy V, a więc musimy wprowadzić korektę 
naświetlenia do strefy V, a więc zamknąć 
przysłonę o 3 stopnie 

f22
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IV VII IIII0 XVIIVI IXVIII
f8

Torba wyszła na czarno (ze szczegółem).

f22

pomiar f8  minus 3 stopnie  = f22 naświetlenie
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POMIAR ŚWIATŁA BŁYSKOWEGO 
STUDIO

- naświetlenie kontrolujemy przysłoną 
- czas synchronizacji (ewentualnie dłuższy)
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ŚWIATŁOMIERZ SŁUŻY NIE TYLKO DO MIERZENIA PRAWIDŁOWEGO NAŚWIETLENIA, 
ALE TAKŻE (A MOŻE PRZEDE WSZYSTKIM) DO USTALANIA POŻĄDANEGO NAŚWIETLENIA

NAŚWIETLENIE PRAWIDŁOWE 

NAŚWIETLENIE POŻĄDANE
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IV VII IIII0 XVIIVI IXVIII

?

f11

f11

f11

f11

f11
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IV VII IIII0 XVIIVI IXVIII
f11

f11

f11

f11

f11

f11
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IV VII IIII0 XVIIVI IXVIII
?

f11

f11

f11

f11

f11

f22 f11
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IV VII IIII0 XVIIVI IXVIII
f11

f11

f11

f11

f11

f11

f22 f11
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ZAPIS W JPEG 
(nie polecany)

Zapisując w JPEG w razie wątpliwości lepiej jest zmniejszyć naświetlenie, aby nie pozbyć się szczegółu w światłach. 

(szczegółowe omówienie: wykłady Fotografia Cyfrowa). 



75PLIK PRZEŚWIETLONY ZAPISANY JAKO JPEG PRZED KOREKCJĄ



76PLIK PRZEŚWIETLONY ZAPISANY JAKO JPEG PO KOREKCJI



77PLIK PRZEŚWIETLONY ZAPISANY JAKO RAW PRZED KOREKCJĄ



78PLIK PRZEŚWIETLONY ZAPISANY JAKO RAW PO KOREKCJI



PLIK PRZEŚWIETLONY 
ZAPISANY JAKO JPEG  
(PO KOREKCJI)

PLIK PRZEŚWIETLONY 
ZAPISANY JAKO RAW 
(PO KOREKCJI)



80

ZAPIS W RAW 
(polecany)

Zapisując w RAW w razie wątpliwości lepiej jest zwiększyć naświetlenie, aby nie pozbyć się szczegółu w światłach. 

(szczegółowe omówienie: wykłady Fotografia Cyfrowa). 



NAŚWIETLENIE - podsumowanie

Jest wiele praw i reguł rządzących fotografią. Może być ona postrzegana jako 
nauka. Ale jest również sztuką. Pożądane naświetlenie ma znaczenie nie 
mniejsze od naświetlenia prawidłowego. Celem Szkoły jest przekazanie reguł 
dotyczących prawidłowego naświetlenia po to, aby reguły te można było 
świadomie korygować dla indywidualnych potrzeb. 
Fotografia to nie szkiełko i oko - to indywidualny przekaz widzenia świata. To 
droga przez mękę - tysiące prób w poszukiwaniu własnej fotograficznej duszy. 
Nie można się tego po prostu tylko „nauczyć”. Możliwość naszego wzroku, jego 
dynamika jest nieporównywalna z możliwościami współczesnych nośników 
fotograficznych. Naświetlenie pozostaje zawsze kwestią wyboru… 




