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WSTĘP 
„Najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie” - ten 
słynny cytat Chase'a Jarvis’a, nigdy jeszcze nie był tak 
aktualny jak dziś. Ileż razy zdarzyło się nam żałować, 
że  nie mamy przy sobie aparatu fotograficznego, bo akurat 
zdarzyła się nam świetna okazja do złapania chwili. 
Tymczasem niemal każdy z  nas używa smartfonów 
w  codziennej pracy, a mając 
smartfona mamy przy sobie 
apara t . Częs to p rzewagą 
w  fotografii reportażowej jest 
złapanie chwili, nie jakość 
i  plastyka zdjęcia. Oczywiście 
jedno i drugie w połączeniu 
daje nam najlepszy efekt. 
Jednak często z wyboru, 
a  czasem z przypadku aparat 
w  telefonie to jedyna opcja na 
wykonanie zdjęcia. 
 Telefon towarzyszy nam w pracy, na wakacjach, 
w codzienności i w tych najbardziej wyjątkowych chwilach 
naszego życia. Dlatego tak bardzo warto opanować kilka 
zasad fotografowania smartfonem i cieszyć się pięknymi 
zdjęciami. 
 W tym e-booku zebrałem kilka wskazówek, które 
każdy na początku przygody z fotografią powinien poznać. 
Skupiłem się na fotografii mobilnej jednak większość 
wskazówek tutaj zawartych jest uniwersalnych.  

Zapraszam do lektury! 
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1. CZYSTA SOCZEWKA 
Zanim przystąpimy do fotografowania musimy zadbać 

o  czystą soczewkę naszego aparatu, która często jest 
zabrudzona przez dotyk lub kurz. Zabrudzenia powodują 
niewyraźny obraz, często nieostry, a przy mocnym słońcu 
pojawiają się bliki. Aby oczyścić soczewkę nie musimy mieć 
specjalnych środków, wystarczy przetrzeć soczewkę 
ściereczką z mikrofibry lub bawełnianą koszulką.  

Czyszczenie soczewki powinno wejść nam w nawyk 
i każdorazowo przed fotografowaniem należy oczyścić 
soczewkę. 

Porównanie wykonanych fotografii z zabrudzoną (z lewej) 
i czystą soczewką (z prawej).  

4



2. USTAWIENIA W TELEFONIE 
Warto zaznajomić s ię z ustawieniami apl ikacj i 

do  fotografowania, tak by w zależności od potrzeb używać  
zaawansowanych funkcji. Różne modele telefonu to różne 
możliwości ustawień jednak te przedstawione poniżej, 
powinny być dostępne w większości modeli smartfonów.  

Rozdzielczość - warto ustawić 
na  najwyższą. Dzięki temu, zdjęcie 
wykonane telefonem z powodzeniem 
nada się do wydruku.  

Linie siatki - szczególnie przydają 
się w fotografowaniu krajobrazów. 
Wyznacza ją poz iom, a  mie jsca 
przecięcia to mocne punkty zdjęciu. 

Włącz linie siatki jeśli chcesz zacząć uczyć się 
fotografować wg. zasad złotego podziału. Więcej o mocnych 
punktach opisuję w rozdziale 5 - mocne punkty. 

Lampa błyskowa - w niektórych sytuacjach bardzo 
pomocna , choć n ie ma s ię spodz iewać cudów 
po  wbudowanym flashu. Jeśli jest włączona w trybie 
automatycznym uruchamia się bez względu na to czy tego 
chcemy czy nie.  
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Jeśli chcemy mieć kontrolę nad jej wyzwalaniem zapoznaj 
się gdzie możesz zmienić tryb flasha. 

Automatyczna korekcja zdjęć - jak z każdą funkcją, 
do  codziennych zdjęć bywa przydatna, jednak mając 
włączoną tę funkcję aplikacja automatycznie wykonuje 
procesy graficzne na zdjęciu i ciężko o dodatkowe zmiany 
w późniejszym etapie. Najczęściej w moim telefonie funkcja 
autokorekcji zdjęć jest wyłączona, a cały proces obróbki 
wykonuję samodzielnie. Jak obrabiać zdjęcia opisuję 
w rozdziale 9 - edycja zdjęć. 

Powyżej zdjęcie wykonane z autokorekcją, a z prawej bez 
automatycznej korekcji. 

Jakie jeszcze ustawienia warto poznać? Najlepiej 
przeklikać wszystkie :) Potraktuj swój smartfon jak mały 
aparat fotograficzny i zmień ustawienia aparatu pod własne 
potrzeby. Na pewno wartą poznania funkcją jest wyciszenie, 
tryby fotografii nocnej, HDR, panorama. Jednak prawdziwą 
gratką jest uruchomienie trybu PRO, który pozwala na 
manualne ustawienie wszystkich ustawień jak w klasycznym 
aparacie fotograficznym. 
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3. USTAWIANIE OSTROŚCI I EKSPOZYCJI 
Aparat w smartfonie działa nieco inaczej niż w aparacie 

fotograficznym jednak jeś l i chodzi o ostrość to 
w  uproszczeniu możemy przyjąć, że jest ustawiony 
w  automatycznym punktowym ustawianiu ostrości. A to 
oznacza, że przed wykonaniem zdjęcia należy wskazać, 
które miejsce w fotografowanej scenie ma być ostre.  

W zależności od modelu smartfona funkcja ta może 
wyglądać nieco inaczej, jednak z reguły jest to biała kropka 
lub tak jak na zdjęciu poniżej - kwadrat. Algorytm aplikacji 
do  wykonywania zdjęć automatycznie dostosuje ostrość, 
ale i ekspozycję czyli ilość światła w fotografowanej scenie. 
Możemy zmienić ustawienia ilości światła poprzez zmianę 
suwaka w dół - jeśli chcemy przyciemnić zdjęcie, lub w górę - 
jeśli chcemy, aby scena była jaśniejsza.  
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Powyżej sfotografowana ta sama scena - z lewej  
z  automatycznymi ustawieniami aparatu, a z prawej z nieco 
przyciemnioną sceną. 

4. PION CZY POZIOM? 
Fotografując telefonem najczęściej wykonujemy zdjęcia 

z myślą o publikacji w social mediach. Publikując na stories 
na Facebooku lub Instagramie pion będzie najlepszym 
wyborem bo zdjęcie wypełnia całą powierzchnię relacji. 
Jednak czy warto ograniczać się do stories kosztem 
ograniczania się do pionowych kadrów? Na pewno nie!  

Fo tografia k ra jobrazowa 
najpiękniej prezentować się 
będzie w kadrze poziomym. 
Także zdjęcia reportażowe ujęte 
w poziomie również pozwolą na 
pokazanie dużo więcej i zabawę z kompozycją. Oczywiście 
wszystko zależy od sceny, którą fotografujemy i nie należy 
tych reguł brać za jednoznaczną regułę. W fotografii warto 
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reguły łamać, jednak aby łamać zasady należy robić 
to świadomie. Jeśli do tej pory większość zdjęć wykonywałeś 
w  pionie to zachęcam Cię do odwrócenia telefonu 
i  kadrowania w poziomie. Z pewnością ta prosta zmiana 
odmieni Twoje fotografie na lepsze!  

5. MOCNE PUNKTY 
W fotografii obowiązują zasady w komponowaniu kadru, 

a  najważniejszą z nich jest zasada trójpodziału. Polega 
na  podzieleniu kadru za pomocą linii na 3 pionowe 
i 3 poziome segmenty. Miejsca przecięcia się linii wyznaczają 
mocne punkty. To miejsca, gdzie ląduje nasz wzrok oglądając 
fotografię. Elementy znajdujące się w miejscu przecięcia 
zyskują na ważności. Znając tę zasadę będziesz świadomie 
komponował kadr i istotne elementy, które chcesz, 
aby zwróciły uwagę odbiorcy odpowiednio umiejscowisz. 

  

Zasada trójpodziału. Miejsca przecięcia to mocne punkty, w których 
umiejscawiaj najważniejsze elementy fotografowanej sceny. 

Przykłady zastosowania zasady trójpodziału w kadrze poziomym. 
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A co z kadrem pionowym? Czy tutaj też zasada 
trójpodziału obowiązuje? Tak! Zasada jest ta sama - kadr 
dzielimy liniami pomocniczymi tak, by uzyskać miejsca 
przecięcia w równych sobie proporcjach.  

Przykłady zasady trójpodziału w kadrowaniu pionowym. 

W kadrach pionowych zasada ta ma szczególne 
zastosowanie w portretach. W portretach najczęściej 
w  miejscach przecięcia ustawiamy oczy fotografowanej 
osoby. 

Jednak czy każde zdjęcie należy wykonywać według 
trójpodziału lub innych reguł kompozycji? Nie! Najlepszym 
tego przykładem jest zastosowanie kadru centralnego, 
tak popularnego w kinematografii.  

   

 

Fotografia z kadrem centralnym. 
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Według mnie nauka fotografii opiera się o  stwierdzenie, 
które odkryłem podczas fotograficznej drogi: 

Poznaj zasady i świadomie łam zasady! 
Dotyczy to zarówno zasad ustawiania kompozycji, 

kadrowania, późniejszej edycji, selekcji i publikacji. 
Świadomość  reguł i zasad, którymi rządzi się świat fotografii 
pozwoli Ci świadomie pracować nad kadrem i unikać 
przypadków, a na dalszym etapie wychodzić poza reguły 
i z premedytacją łamać zasady kompozycji.  

6. PERSPEKTYWA 
Fotografia to również eksperymentowanie, a świetnym 

polem do eksperymentów jest zmiana perspektywy czyli 
punktu widzenia. Magia fotografowania polega na tym, 
że ten sam obiekt można sfotografować na tysiące sposobów 
nie tylko ze względu na charakter, dynamikę, ale i sposób 
patrzenia na obiekt. Wyróżnia się trzy rodzaje perspektywy 
w fotografii: 

1) Żabia perspektywa - sama 
nazwa może wprowadzić w  błąd 
ponieważ sugeruje położenie się 
z  aparatem na podłożu. Jednak 
precyzując - żabia perspektywa 
określa fotografowanie od dołu ze 
skierowanym obiektywem w górę. 
Niezależnie czy fotografujący jest 
w pozycji stojącej lub leżącej. 

Ża b i a p e r s p e k t y w a c zę s t o 
stosowana jest w sesjach modelek - 
wydłuża nogi i sylwetka się staje się 
smuklejsza. Fotografowanie z pozycji 
żabiej powoduje monumentalizm fotografowanego obiektu 
i  świetnie sprawdzi się również w fotografii krajobrazowej 
i architektury. 
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Fotografie wykonane z żabiej perspektywy.  
Zdjęcia wykonane telefonem. Italia 2019 r. 

2) Ptasia - polega na ustawieniu obiektywu powyżej 
fotografowanego obiektu. Najczęściej techniki tej używa się 
w fotografii krajobrazowej, produktowej i portretowej.  

Fotografowane obiekty w ten sposób sprawiają wrażenie 
mniejszych niż w rzeczywistości, a jeśli fotografujemy w ten 
sposób krajobraz - kadr będzie spłaszczony i straci 
trójwymiarowość. Im większe nachylenie tym bardziej płaskie 
zdjęcie.  

Fotografie wykonane telefonem z perspektywy ptasiej. 
Z lewej Teneryfa, a z prawej wybrzeże Włoch. 

Używanie perspektywy ptasiej może dać niekorzystny 
efekt jednak jak w każdym przypadku to zależy od efektu 
jakiego chcemy uzyskać.  
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Częsty błąd kadrowania zdarza się podczas portretowania 
dzieci, gdzie wykonanie zdjęcia z góry da efekt dużej głowy 
i  względem krótkich nóżek. Dlatego fotografując szukaj 
najlepszych kątów, czasem warto kucnąć, obejść obiekt 
z innej strony.  

Zmień pozycję aparatu, aby kąt patrzenia był korzystny dla 
fotografowanej sceny. 

3) Naturalna - polega na ustawieniu obiektywu na wprost 
fotografowanej osoby lub obiektu. Fotografowanie z tej 
perspektywy ma najmniejszy wpływ na wygląd obiektu i jego 
zniekształcenie.   

Zadanie: Poszukaj ciekawego obiektu, który chcesz 
sfotografować, a następnie wykonaj co najmniej 20 zdjęć 
i  staraj się by każde zdjęcie wykonać z innej perspektywy. 
Zmieniaj odległość, kierunek patrzenia, zrób zdjęcie 
z  wysokości, ale i skieruj aparat w górę. Uwolnij wodzę 
fantazji i eksperymentuj. Na koniec przeżyj wykonane zdjęcia 
i wybierz te najlepsze.  
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7. ŚWIATŁO 
Bez światła nie ma fotografii - to jasna sprawa. Jednak 

trudność polega na zapanowaniu nad światłem i zrozumieniu 
jego właściwości. Dzięki relacji światła i cienia fotografia 
zyskuje na trójwymiarowości, kontraście, dynamice 
i przybiera określoną formę przekazu. O świetle w fotografii 
można by napisać osobny poradnik i jeśli interesujesz się 
fotografią to do takiej lektury Cię zachęcam. Jednak 
postanowiłem dać Ci kilka wskazówek, aby Twoje zdjęcia 
w fotografii mobilnej były lepsze.  

Złota godzina w fotografii - ostatnia przed zachodem 
słońca i pierwsza po wschodzie słońca. Powstają wtedy 
świetne warunki do fotografowania. Wykonasz wtedy piękne 
zdjęcia krajobrazowe oraz klimatyczne portrety. Światło 
w  tych godzinach jest światłem miękkim, o temperaturze 
ciepłej, równomiernie pada na fotografowany obiekty, jest 
bardzo delikatne i ma piękny złoty odcień. 

Zachód słońca nad Bałtykiem.  
Zdjęcie wykonane telefonem w złotej godzinie. 

Twarde światło o temperaturze chłodnej, które powoduje 
ostre cienie na fotografowanym obiekcie to światło które 
towarzyszy nam podczas słonecznego bezchmurnego dnia. 

14



Kraków, okolice kopca Kościuszki. Samo południe. Przykład twardego 
światła, charakterystyczne ostre cienie i duże kontrasty. 

Bywa i tak, że dzień jest pochmurny, a słońce ukryte za 
chmurami. Wtedy krajobraz staje się płaski, kolory szare 
i fotografowana scena mało atrakcyjna.  

Bałtyk, podczas pochmurnego dnia. 

W takich przypadkach ciężko o kontrasty, światłocienie, 
i soczyste kolory - czyli to wszystko co kocha każdy fotograf.  

Mam nadzieję, że po tych przykładach poszukiwanie 
światła stanie się dla Ciebie… jasną sprawą i teraz już wiesz 
dlaczego ta sama sceneria, może zostać w różny sposób 
sfotografowana, a to właśnie za sprawą światła.  
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8. FOTOGRAFUJ JAK ZAWODOWIEC 
Praca zawodowego fotografa opiera się o wiele 

elementów prac, a samo fotografowanie to zaledwie jeden 
z  etapów, choć bez wątpienia najważniejszy. Realizując 
komercyjne zlecenie fotograficzne moja praca opiera się 
o pracę koncepcyjną (szukanie miejsc, ustalanie charakteru 
zdjęć, przeznaczenia, zaplanowanie sesji), praca na planie - 
współpraca z  wizażystką - przygotowanie modeli 
(charakteryzacja, make-up), dobór światła, odpowiedniego 
tła, fotografowanie. Następnym etapem jest selekcja zdjęć - 
podczas fotografowania na planie wykonuję często 
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset zdjęć, wybór tych najlepszych 
i zestawienie ich ze sobą, aby stanowiły cykl to wymagająca 
dużego doświadczenia praca. Ostatnim, bardzo ważnym 
etapem pracy nad fotografiami jest ich edycja. W programie 
graficznym wykonuję korekcję kolorystyczną zdjęć, 
poprawiam m.in. zbyt ciemne lub zbyt jasne partie, usuwam 
niedoskonałości oraz nadaję charakter fotografii poprzez 
ustawienie odpowiednich kolorów w cieniach i partiach 
jasnych. To wymagający proces, który jest drugą po 
fotografowaniu najważniejsza pracą nad fotografią i bardzo 
wiele od niego zależy.  

Jak to się wszystko ma do fotografii smartfonem? 
Opisałem poszczególne etapy, aby uświadomić Cię 
o  procesach pracy nad fotografią. Bez względu na to czy 
fotografujesz drogim aparatem fotograficznym czy telefonem, 
komercyjnie czy dla siebie i świadomie lub nie - wykonujesz 
te wszystkie elementy. Każdy z etapów opisanych powyżej 
wpłynie ostatecznie na to jaki będzie efekt końcowy Twojej 
fotografii.  

Przekładając to na fotografię mobilną trzymaj się 5 
kroków: 

1. Planuj - poszukaj miejsca, zaplanuj sesję, inspiruj się 
oglądając innych fotografów. 
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2. Fotografuj - skorzystaj ze złotej godziny, szukaj 
światłocieni, baw się perspektywą, stosuj regułę zasady 
trójpodziału, wykonuj więcej zdjęć niż zakładasz, 
3. Dokonaj selekcji - po zakończonych zdjęciach wybierz 
najlepsze i najciekawsze ujęcia. Spraw by każde ujęcie 
było od siebie inne. Zakładając cykl fotografii pokaż 
szeroki plan, portret, detal, abstrakcję itd. Unikaj 
powtórzeń kadrów. Jeśli masz dwa podobne zdjęcia - 
wybierz jedno.  
4. Dokonaj edycji zdjęć - wybrane zdjęcia popraw 
w wybranej aplikacji do edycji zdjęć (o edycji w kolejnym 
rozdziale) 
5. Publikuj - najlepsze zdjęcia to te.. opublikowane. Dzieł 
się swoimi zdjęciami i najlepszym miejscem, aby zacząć 
jest oczywiście internet. Social media: Instagram, 
Facebook, strony dedykowane dla fotografów: 500px, 
behance, tookapic, a może Twoja własna strona www - 
każdy sposób na publikację jest dobry i bezwzględnie 
zacznij już dziś.  
Nie ograniczaj się tylko do publikacji w internecie swoich 
zdjęć - spraw sobie radość i wydrukuj swoje zdjęcia. 
Wywołując odbitki dopiero wtedy poczujesz magię 
fotografii i zakochasz się w fotografowaniu. 

Zdjęcia wykonane telefonem nadają się do małych i średnich 
wydruków. Na zdjęciu fotografie z wakacji wykonane telefonem. 
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9. EDYCJA ZDJĘĆ 
Postprodukcja w fotografii to nieodzowna część pracy 

fotografa. Podczas edycji możemy poprawić zdjęcie, zmienić 
jego charakter, podkreślić środki wyrazu. W fotografii 
analogowej wszystkie te zabiegi wykonywało się w ciemni 
podczas wywoływania fotografii. Współczesna fotografia 
korzysta z  ciemni cyfrowej, a praca nad zdjęciami 
wykonywana jest na komputerze… albo w Twoim telefonie!  

K iedy wykonu jesz zd jęc ie a lgo ry tm ap l i kac j i 
do  wykonywania zdjęć automatycznie wywołuje zdjęcie 
do  postaci cyfrowej i zapisuje je na Twoim telefonie 
w formacie .jpg. Ciekawostką jest to, że możesz włączyć tryb, 
w którym zapisujesz zdjęcia w formacie RAW - którą dalej 
należy wywołać w aplikacji do  tego przeznaczonej. Co daje 
zapis RAW? Wykonanie w  tym trybie zdjęcie waży dużo 
więcej - ta sama sfotografowana scena w standardowym 
formacie .jpg waży ok. 3mb, a w formacie RAW ok. 40mb. Jaki 
sens ma zapis tak dużych plików? Fotografując z myślą 
o  dalszej edycji najlepiej jest pracować na dużych plikach, 
mamy na zdjęciu o wiele więcej danych w jasnych 
i  najciemniejszych partiach. Dzięki temu możemy dodać 
kontrastu, rozjaśnić ciemne miejsca, ściemnić najjaśniejsze 
partie, zmieniać temperaturę zdjęcia, tony i wiele innych,  
a  wszystkie te manipulacje nie sprawią, że na zdjęciu 
powstaną artefakty i wypalenia. Zapisu RAW używają 
zawodowi fotografowie.  

Ten nieco długi wstęp miał Ci uświadomić jak ważną rolą 
odgrywa dobrze zapisane zdjęcie i jak nieodzowną częścią 
w  fotografii jest jej edycja. Zdjęcia z przepięknymi kolorami, 
kontrastami i dynamiką nie powstają bezpośrednio po 
naciśnięciu spustu migawki. Aby uzyskać podobny efekt 
należy dokonać edycji zdjęcia i z pomocą przychodzi nam 
aplikacja do edycji zdjęć. Darmowa, bardzo zaawansowana 
aplikacja, która polecam i sam używam to Snapseed. 
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Aplikacja posiada wbudowane 
bardzo dobrze opracowane filtry, 
k t ó r e p o j e d n y m k l i k n ięc i u 
pozwalają zmienić kolorystykę 
i kontrast zdjęcia.  

Jednak poza filtrami aplikacja 
oferuje wiele narzędzi, które 
p o z w a l a j ą n a b a r d z o 
zaawansowane edyc je zd jęć 
od  podstawowego kadrowania, 
pracę na krzywych, konwersję do 
B&W, aż po zabawę z podwójną 
ekspozycją . Aplikacja posiada 
w b u d o w a n e s a m o u c z k i 
i  z  pewnością zainspiruje Cię 
do pracy ze zdjęciem. 

 

Aplikacja Snapseed oferuje wiele zaawansowanych narzędzi, 
powyżej screeny z aplikacji. 

Aplikacja, z której korzystasz wykonując zdjęcia telefonem 
również ma wbudowane narzędzia do edycji więc jeśli nie 
chcesz korzystać z dodatkowej aplikacji używaj tej 
wbudowanej. 
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ZAKOŃCZENIE 
Cieszę się, że dobrnąłeś do końca. Mam nadzieję, że te kilka 
porad zachęci Cię do odkrywania piękna fotografii. Pamiętaj, 
że nauka fotografii to praktyka i żeby się nauczyć trzeba 
działać. Dlatego zachęcam Cię do wdrażania w życie porad 
zawartych w tym e-booku i dzielenia się zdjęciami. Będzie mi 
bardzo miło, jak prześlesz mi swoją recenzję e-booka na 
maila kontakt@wizerunkuj.pl  
Zapraszam Cię do śledzenia moich kanałów w social 
mediach oraz strony internetowej www.wizerunkuj.pl, którą 
nieustannie rozwijam.  

Udanych kadrów, wszystkiego dobrego! 
Mateusz Paszek 
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