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FOTOGRAFIA: 
 

Osoby, które nie wysłały mi jeszcze zdjęć zadanych ostatnio proszę o nadrabianie 
zaległości, przypominam, że zadanie było zadane przed okresem zawieszenia lekcji, więc 
jest to zadanie obowiązkowe na ocenę. 

W związku z tym, że wiele osób ma jeszcze problem z komponowaniem własnych 
fotografii, Waszym zadaniem w tym tygodniu będzie zapoznanie się z korektami które 
dostaliście/dostaniecie na maila oraz materiałami z platformy epodręczniki dotyczącymi 
zasad kompozycji. Następnie przeanalizowanie własnych zdjęć pod kątem błędów 
kompozycyjnych. Z zadania nie musicie sporządzać notatek, ani nic mi wysyłać, robicie to 
dla siebie, żeby przyjrzeć się pomyłkom, które popełniliście. 

Najczęściej powielanym przez Was błędem jest brak decyzji dotyczącej kompozycji 
otwartej lub zamkniętej. Tzn. obcinacie osobie stopy, zwierzęciu fragmenty głowy, tam, gdzie 
macie ułożone elementy na podłodze wszystkie rzeczy są w środku kadru,a jedna jest 
obcięta w jakiejś części, albo mocno “przyklejona” do krawędzi kartki. Podczas robienia 
zdjęć nie skupiajcie się tylko na głównym temacie, przeanalizujcie również to, co się dzieje 
poza obiektem (czy nie przycinam żadnej istotnej części? czy nie mam w tle 
przeszkadzających elementów?) 
https://epodreczniki.pl/a/kompozycja-obrazu---uklad-elementow-w-pracy-plastycznej/DC9V0
X7nF 

Niektórzy otrzymali już maila zwrotnego, pozostałym osobom prace sprawdzę w tym 
tygodniu.  

Osoby, które otrzymały ocenę 2 nadal mogą ją poprawić przesyłając prawidłowo 
zrealizowany temat(zgodnie z wytycznymi z mojego maila). U wielu osób problemem była 
niezgodność wybranego tematu ze zrealizowanym zadaniem. Tzn. wybrałem temat “zrób 
zdjęcie czarno-białe”, to ustawiam tryb aparatu na tryb czarno biały i robię zdjęcie (a nie 
biorę stare zdjęcie i przerabiam w programie na czarno-białe).  

 
Sprawdzenie zapoznania się z zasadami kompozycji i stosowanie się do nich będzie 

skutkowała poprawieniem jakości Waszych zdjęć, przełoży się więc też na lepsze oceny.  
Sprawdzianem z tej wiedzy będą wykonywane przez Was w późniejszym terminie fotografie.  
 
MULTIMEDIA: 
 

W związku z nieuregulowaną sytuacją prawną w okresie zadania Wam kolejnych zadań 
(kolejne zadanie z listy “Challenge” oraz opisu animacji) nie będę wyciągała negatywnych 
konsekwencji za nie wysłanie tych zadań. W myśl nowych zasad od 25.03 mamy realizować 
program i wstawiać oceny. Nadal jednak nie mamy możliwości pracy nad animacją, dlatego 
proszę o wykonanie ćwiczenia zadanego w ubiegłym tygodniu: “z multimediów Waszym 

https://epodreczniki.pl/a/kompozycja-obrazu---uklad-elementow-w-pracy-plastycznej/DC9V0X7nF
https://epodreczniki.pl/a/kompozycja-obrazu---uklad-elementow-w-pracy-plastycznej/DC9V0X7nF


zadaniem będzie wyszukanie na YouTube animacji wykonanej w dowolnej technice i napisanie 
6-8 zdań, czym Was zainteresowała dana animacja. (Osoby, które wysłały nie wysyłają drugi 
raz). 

“Ponadto proszę o zapoznanie się z nowym narzędziem, którego będziecie używać. 
Google drive (link zostanie wysłany przez maila i e-dziennik) 
Stworzyłam dla was folder klasowy na dysku google. W nim proszę utworzyć własny folder 
zawierający imię i nazwisko i wszystkie prace proszę wrzucać do niego.  
Przesyłanie zdjęć w taki sposób nie kompresuje ich, jest bezpieczne i wygodne. Wystarczy 
przeciągnąć zdjęcia do wybranego folderu. Będzie to też Wasze zabezpieczenie w postaci kopii 
zapasowej plików w razie, gdyby Wasz nośnik danych uległ uszkodzeniu. A jeśli zapomnicie 
pendrivea do szkoły, będziecie sobie mogli z platformy pobrać potrzebne pliki. Proszę o 
utrzymywanie porządku w folderze (segregacja zdjęć w folderach na poszczególne tematy). 
 
W związku z panującą sytuacją przedłużam termin wysyłania prac zaległych i poprawionych 
do 29.03. 
 
Gdybyście potrzebowali jakiejkolwiek pomocy - piszcie, jestem dla Was dostępna przez 
facebook i mail, e-dziennik. Pomogę jak będę mogła. 
 
Pozdrawiam 
Monika Witkowska 
 
 
 
 


