
 

 

Witam Serdecznie, 

Gorąco zapraszam na szkolenie z podstaw fotografii w dniach 23-24.06.2018. 

To na czym mi zależy, to przekazanie Wam podstawowej wiedzy niezbędnej do świadomego 
wykonywania zdjęć. Chciałbym abyście po zajęciach mogli czerpać więcej radości z fotografii, 
a Wasze zdjęcia z wyjazdów i nie tylko stały się jeszcze ciekawszą i nietuzinkową pamiątką 
dla Was i Waszych bliskich. 

Poszczególne tematy będę starał się, w miarę możliwości, od razu odzwierciedlać  
w ćwiczeniach praktycznych, gdyż to właśnie w nich tkwi klucz do sukcesu i właściwego 
zrozumienia zachodzących procesów, składających się na finalne powstanie fotografii 
doskonałej . 

Ponadto komfort pracy w małych grupach (4-6 osobowych) pozwala nam na wprowadzanie 
modyfikacji do poniższego planu i skupieniu się na zagadnieniach, które są dla Was szczególnie 
interesujące.  

Plan szkolenia 

Sobota: 10:00 – 16:00 

  

Wstęp: 

•         Trudne dobrego początki – zarys historii fotografii 

•         Zasady działania aparatów fotograficznych 

Pojęcia podstawowe: 

•         Omówienie trybów pracy aparatu A, S, M, P 

•         Przysłona, 

•         Czas naświetlania 

•         ISO, Czułość matrycy 



•         Balans Bieli 

•         Tryby pomiaru światła 

•         Histogram 

Odpowiedzi na pytania kursantów. 

  

Niedziela: 10:00 – 16:00 

  

Przypomnienie i ugruntowanie informacji z dnia poprzedniego. 

Praca z aparatem: 

•         Kompozycja - Sposoby kadrowania 

•         Prawidłowa ekspozycja, Low Key, High Key 

• Rysowanie światłem 

Typy plików: 

•         TIFF, JPG, RAW, zalety, wady i różnice 

Zagadnienia końcowe: 

•         Jaki sprzęt fotograficzny wybrać dla siebie? 

•         Kto już to robił przed nami, czyli czyje zdjęcia warto oglądać i analizować? 

Odpowiedzi na pytania kursantów.  

Na koniec kilka informacji, co będzie mile widziane na naszym szkoleniu: 

- aparat cyfrowy: lustrzanka, kompakt, nie ma to większego znaczenia (grunt aby miał tryby 
manualne) 

- znajomość jego obsługi, czyli co i gdzie się zmienia. Nie musicie wiedzieć jak dana funkcja 
wpływa na wykonane zdjęcie, lecz potrafić ją zmienić, np., zmiana przysłony czy czasu 
naświetlania. Posiadanie tej wiedzy znacznie ułatwi nam przejście do zajęć praktycznych 

- kajecik do notowania, 

- No i najważniejsze otwarty umysł, pełen pozytywnej energii i chęci do poznania 
fascynującego świata fotografii, 



Standardowa inwestycja jaka związana jest z kursem to 500 od osoby. Chcesz przyjść ze 
znajomym? Serdecznie zapraszam, wtedy cena to jedynie 450PLN od osoby. Jeżeli ktoś 
życzyłby sobie fakturę, podane kwoty są wartościami netto. 

Byłbym zobowiązany za potwierdzenie swojej obecności do 01.06.2018 

W związku z tym, iż na kursie kładę szczególny nacisk na praktykę, która odbywa się na 
świeżym powietrzu, w wypadku bardzo złej (ulewa. Itp.) pogody rekomenduję przeniesienie 
zdjęć na termin za tydzień tj. 30.06-01.07.2018 

Lekko nie będzie, ale wierzcie mi…. WARTO  

  

Pozdrawiam i zapraszam serdecznie! 

Konrad Jędraszczak  

 


