
Multimedialny album z Psotnikiem w tle  

 

Z okazji nadchodzących urodzin mamy, Julka i Kuba chcą przygotować 

multimedialny album z rodzinnymi zdjęciami. Przed nimi trudne zadanie: 

muszą wybrać te zdjęcia, które zachowują podstawowe zasady poprawnej 

kompozycji. 

 
 

Prezent dla mamy 

Świetlica Szkoły 

Podstawowej im. Króla 

Zygmunta Augusta  

w Wasilkowie 
 

 

 

 

Co to jest kadr i zasada trójpodziału? 

 

Różne oblicza perspektywy 
Perspektywa „na wprost” – przedmiot lub 

osoba, której robimy zdjęcie jest na 

poziomie naszych oczu. 

Perspektywa z lotu ptaka - robiąc zdjęcie 

patrzymy na przedmiot lub osobę z góry. 

Perspektywa żabia -  robiąc zdjęcie 

patrzymy na przedmiot lub osobę z dołu. 

 

 

 

Kadr to nic innego jak obraz, który widzimy 

przez obiektyw aparatu. To, co mieścimy w 

kadrze jest widoczne na zrobionym przez 

nas zdjęciu. 

Dzięki zasadzie trójpodziału możemy 

ustawić najlepszy dla naszego zdjęcia kadr. 

Wyznacza ona cztery najmocniejsze punkty 

zdjęcia (znajdują się one na środku). W ten 

sposób uzyskujemy efekt harmonii na 

fotografii. 

Ważne pojęcia w naszym 

FotoLaboratorium 
kadr 

zasada trójpodziału kadru 

perspektywa „na wprost”,  z lotu 

ptaka, żabia 

kompozycja otwarta i zamknięta  

kompozycja symetryczna i asymetryczna 

DZIECIAKI Z MISJĄ 

PRZEDSTAWIAJĄ 



 

1. Na zdjęciu powinien być widoczny 

obiekt w całości. 

2. Żaden element nie zasłania 

głównego obiektu zdjęcia. 

3. Znajdź idealne światło – powinno 

być nie za ciemno, ale i nie za jasno. 

4. Elementy są odpowiedniej 

wielkości. 

5. Brak zaburzonej perspektywy. 

DZIECIAKI Z MISJĄ PRZEDSTAWIAJĄ 

 

 

 

Jesteśmy już na półmetku!!! 

Za nami takie obszary wiedzy 

jak: Korzystanie z informacji, 

Dziecko w środowisku 

medialnym,  

Język mediów oraz Prawo. 

MiniQuiz 
Kompozycja asymetryczna: 

a. nie pozwala na ujęcie ludzi w kadrze, 

b. oznacza, że elementy są 

asymetrycznie rozłożone w kadrze. 

 

 

Kompozycja może być w muzyce, 

architekturze, malarstwie, ale także w 

fotografii. 

Kompozycja otwarta mówi nam, że coś może 

znajdować się poza ramami fotografii, 

obrazu. 

Kompozycja zamknięta oznacza to, że 

wszystkie elementy zdjęcia składają się na 

zamkniętą całość. 

Kompozycja symetryczna to nic innego, jak 

 

Kompozycja Chcesz być mistrzem fotografii? 

Stosuj się do tych zasad: 

 


