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Praca ze zdjęciami – Narzędzia I linki 

 

1. ISTNIEJĄCY EDYTOR ZDJĘĆ – Twój computer, table, smartfon czy inne urządzenie 
mobilne z reguły posiada podstawowy edytor zdjęć lub zainstalowaną aplikację, 
którą można w sposób prosty wykorzystać. 
 
Wszystkie urządzenia są inne, jednak w więszości przypadków funkcjonalność 
Twojego edytora zdjęć może zostać dopasowana przez przejście do miejsca gdzie 
na Twoim komputerze zebrine są zdjęcia. Z reguły nazywane jest to Galerią. W celu 
dostępu do edytora zdjęcia, z reguły należy otworzyć zdjęcie w galerii i nacisnąć 
przycisk Edycja lub odpowiednią ikonę. 

Podstawowe edytory zdjęć posiadają takie funkcje jak przycinanie, obracanie, zmianę 

jasności, kontrastu, koloru – te cechy pozwolą zmienić prawie każde zdjęcie w o wiele 

bardziej efektowny obraz. 

 

2. APLIKACJE– Istnieją setki Aplikacji dostępne pod urządzenia z systemami IOS I 
Android, pomagające w pracy ze zdjęciami I obrazami. Generalnie aplikacje te dają 
różne metody edytowania wyglądu Twoich zdjęć I różne metody dzielenia się 
Twoimi zdjęciami przy użyciu internetu I stron publicznych. 
 
Niektóre z tych aplikacji są darmowe, a za niektóre trzeba zapłacić. Nowe aplikacje 
są rozwijane cały czas, więc trudne jest nakreślenie co jest dostępne. Na całe 
szczęście dostępne są magazyny internetowe i blogi technologiczne, które robią to 
za nas. Najlepszą metodą szukania najnowszych aplikacji fotograficznych jest użycie 
wyszukiwarki Google wpisując hasło “Najlepsze darmowe aplikacje fotograficzne”, 
co poprowadzi Cię do list testerów najnowszych aplikacji. Poniżej znajdują się 
pojedyńcze znalezione przez nas dla Ciebie: 

 

 Tech Radar – 10 najlepszych aplikacji fotograficznych i edycji zdjęć dla IOS(2015) 
 

 Creative Bloq – 35 najlepszych aplikacjidla iPhone iPad i Android (2015)  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/best-iphone-camera-and-photo-editing-apps-1187186
http://www.creativebloq.com/design-tools/best-photo-apps-513764
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Poniżej znajduje się kilka podstawowych aplikacji, które mogą stać się przydatne: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. Wskazówki I Porady – Internet pełen jest rad, wskazówek i trików pozwalających 
na robienie lepszych zdjęć I pracy ze zdjęciami poprzez urządzenia mobilne. 
 

 National Geographic – Wskazówki pozwalające na robienie lepszych zdjęć 
urządzeniami mobilnymi. 
 

 BBC Web Wise – Jak mogę wykonać i podzielić się zdjęciem z użyciem mojego 
urządzenia mobilnego?  

 

 Tech Radar – Porad i wskazówki w robieniu zdjęć telefonami komórkowymi.  

 

 Kodak – Top 10  najlepszych porad w robieniu wielkich zdjęć. 

Instagram – Aplikacja służąca do mobilnego dzielenia sięzdjęciami poprzez 

social media pozwalająca dodawać flirty I efekty do Twoich zdjęć w celu 

dzielenia sięnimi z innymi osobami w szerokim gronie  

Hipstamatic –Staromodna aplikacja na smartfony pozwalająca dodać filtru 

postarzające zdjęcia. 

 

Fotor – Internetowe narzędzie do projektowania I edytowania zdjęć, 

dodawania filrów, ramek, napisów itp. 

 

Caption Distraction – Aplikacja pozwalająca w łatwy sposób dodać 

śmieszne style książkowe, dymki tekstowe, słowa I naklejki na zdjęciach. 

http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-tips/camera-phone-photos/#/fountain-portrait-england_23020_600x450.jpg
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/mobile-photos
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/mobile-photos
http://www.techradar.com/how-to/phone-and-communications/mobile-phones/smartphone-photography-tips-and-tricks-you-should-know-1189841
http://www.kodak.com/ek/US/en/Home_Main/Tips_Projects_Exchange/Learn/Top_10_Tips_for_Great_Pictures.htm

