
1) Kompozycja i kadrowanie: 

 umieszczaj obiekty w tzw. „mocnych punktach” obrazu. Leżą na przecięciu linii („złoty 
podział”): 

   
Interesująca jest też kompozycja skośna – mocne punkty leżą idealnie na 
przekątnych ekranu: 

 
 umieszczenie 4 obiektów na wszystkich 4 mocnych punktach wprowadza już chaos, 
 poważne i monumentalne zdjęcie zawiera tylko 1 element główny, 
 w centrum kadru dobrze komponują się obiekty symetryczne, takie jak budynki – jest 

to układ statyczny, 
 największy efekt dynamiki (np. fotografując samolot) uzyskamy przy nachyleniu linii 

skośnej 30o w stosunku do poziomu zdjęcia, 
 zdjęcie oprócz tematu głównego musi posiadać tło informujące o tym, gdzie obiekt 

główny się znajduje. Tło dopełnia kompozycje i buduje nastrój, 
 „linie horyzontu” umieszczaj na wysokości ⅔ zdjęcia lub ewentualnie ⅓, 

 
 gdy otacza nas cała tęcza mocnych barw fotografujmy w bieli i czerni, bądź 

zastosujmy skalę szarości, 
 barwy należy zachować, a nawet pogłębić w programie graficznym jeżeli kompozycja 

składa się tylko z 2 kontrastujących kolorów, 
 więcej miejsca warto zostawić przed fotografowaną twarzą niż za nią, jeżeli twarz 

patrzy się w prawo to więcej miejsca zostawmy po prawo, 
 „obcinajmy” kończyny w pobliżu stawów, ale nigdy przez środek stawu, 
 linia horyzontu w pejzażu (1/3 lub 2/3) umieszona w środku kadru wpływa na 

harmonię i spokój zdjęcia, 
 
 



 
 

 ciekawość skupia się albo na znacznej części nieba albo ziemi, 
 góry, tafla jeziora, pola – linia horyzontu bardzo wysoko, wyżej niż 2/3, 
 podkreślenie 1 planu i wyciszenie tła daje przysłona f2.8-f.4, 
 ruch na zdjęciu odczytujemy jak w książce: od lewej do prawej, 

      
                                             Naturalne                        „Pod prąd” 

 należy zachować równowagę ciężkości zdjęcia. Temat główny powinien posiadać 
największą „ciężkość”, 

Kompozycja niepoprawna – lewy dolny róg jest zbyt ciężki. 

Kompozycja poprawna – równowaga obrazu została zachowana    
 

 temat główny można podkreślić operując wartościami tonalnymi: jasne tło + ciemny 
temat lub odwrotnie. Czarny i szary obiekt na białym tle – cięższy jest czarny, 

 obiekty z obszaru głębi ostrości przyciągają bardziej wzrok, 
 unikajmy zbyt abstrakcyjnych zdjęć, tzw. odrealnionych. Często uzyskiwanych przy 

małych przysłonach, np. 2.8, 
 trójwymiarowy charakter to uzyskanie perspektywy geometrycznej. Pokazanie różnicy 

w rozmiarze obiektu w zależności od odległości oraz utraty ostrości na obiektach 
dalszych, 

      
Zdjęcie ciężkie (lewo) nabrało równowagi przez dodanie obiektu w tle (prawo). Jest to też 

przykład zdjęcia z perspektywą geometryczną. 



 obiekt pierwszoplanowy nie musi być tematem zdjęcia. Ostry temat może znajdować 
się na dalszym planie. Pierwszym planem może być: pień drzewa, balustrada 
budynku, latarnia. Obiekt pierwszoplanowy nie może być zbyt kontrastowy w 
stosunku do tematu zdjęcia, 

 
Temat zdjęcia (jabłko) znajduje się na drugim planie. Pierwszy plan (liść) i tło są rozmyte, co 

daje wrażenie przestrzeni. 
 efekt „przerysowania” rzeczywistości, np. zdjęcie osoby od ziemi (wielkie stopy, mała 

głowa) musi być zdecydowany i czynić wrażenie nieprzypadkowego, 
 w poziomie czy pionie: 

      
                                                 Źle                                     Dobrze 
Pionowa kompozycja jest ciekawsza, oddaje grę światła, jest bardziej dynamiczna od prawej. 

Ciemne chmury na górze komponują się z linią budynków. Poza tym zdjęcie poziome jest 
zbyt ciężkie po prawej stronie. 

 
 żeby ukazać wielkość obiektu można zostawić dużo nieba od góry, oprócz 

tradycyjnego pokazywania ogromu skali przez zestawienie z innym obiektem (np. 
domek obok góry), 

 zostawienie dużej niewyraźnej plamy tła w portretach jest błędem, wyjątkiem jest tło 
nawiązujące merytorycznie do postaci (np. studenta+biblioteka w tle) lub 
zrównoważenie wagowe postaci w kadrze „niepasującym” tematycznie obiektem, np. 
chmurą, 

 w portretach unikajmy obiektów przykuwających niepotrzebnie uwagę, 
 osoby niższe wzrostem muszą być na 1 planie, 
 fotografując osobę zbyt blisko obiektywu wygląda karykaturalnie, 
 gdy tło jest za małe, aby jednolite zmieściło się w kadrze, osoba fotografowana może 

np. ukucnąć, 
 unikajmy jaskrawego ubioru i chaotycznych deseni na ubraniach, 
 naturalne i ciekawe jest przedstawienie postaci w ich naturalnym otoczeniu (np. 

dziecko w przedszkolu), 



 dopuszcza się ucinanie postaciom czubka głowy, natomiast błędem jest ucięcie 
podbródka, 

 ucinanie w połowie szyi jest niedopuszczalne („lewitująca” głowa) trzeba ukazać choć 
część torsu, 

 ciekawe kompozycyjnie jest przedstawianie ze sobą na jednym kadrze barw 
kontrastujących ze sobą bądź barw dopełniających, np. maki na tle nieba, słoneczniki 
na tle nieba, postać w czerwonej kurtce na zielonym tle lasu: 

 
Dobieranie barw w oparciu o tzw. koło barw 

 
 starszą osobę można odmłodzić fotografując ją z drzewem, którego pomarszczona 

kora daje wrażenie bezzmarszczkowej zestawionej z nią twarzy, 
 odmłodzenie daje również przedstawienie starszych osób z osobą młodą w 

energicznej pozie, np. diagonalnie, 
 2 osoby na jednej, zawsze poziomej fotografii muszą patrzyć się w jedną stronę, 
 kadry z natury nieciekawe (często krajobrazowe) urozmaica przedstawienie różnych 

pasów kolorystycznych lub jakiegoś drobnego szczegółu jako tematu głównego 
wśród pozostałej głębi ostrości: 

 
3 pasy koloru: brązowa trawa, zielone drzewa, niebieskie niebo 

 
 ukazujmy codzienne plany w niecodzienny sposób, np. z poziomu ziemi czy głowy 

zadartej do góry, ograniczając to co widzimy w mały wycięty kadr, 
 niepowtarzalne światło daje fotografowanie w tzw. złotych godzinach czyli godzinę 

po wschodzie słońca i godzinę przed zachodem, 
 plany do wykorzystania: 
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(1) – plan pełny, postać stanowi główną część kadru; (2) – plan amerykański, postać od 
kolan i nacisk na otoczenie odnoszące się do położenia postaci; (3) – detal, pokazuje 
szczegół odwołując się do symboliki; (4) – plan bliski, tzw. półzbliżenie, popiersie, jest to 
ciekawy portret; (5) – plan ogólny, pokazuje całą postać w jej pełnym otoczeniu wypoczynku 
lub pracy; (6) – zbliżenie, wypełnia cały kadr, niesie największy ładunek emocji. 
 

 wykonaj zdjęcie aby temat główny rzucał się w oczy a reszta nie rozpraszała 
oglądającego, 

 w fotografii dokumentacyjnej główny temat ma zajmować większość kadru, ma być 
nieprzesłonięty, wokół musi zostać pusta przestrzeń (nie wolno by krawędzie 
obiektu stykały się z granicami kadru) 

      
                          Lwy zbyt małe wobec kadru                  Prawidłowy kadr 
 

 w fotografii scen i zdarzeń najważniejsze jest przedstawienie epicentrum wydarzeń. 
Np. miejsca katastrofy i ogromu zniszczeń, 

 przy fotografowaniu obiektów ruchomych musi pozostać 1/3 pustego kadru w 
kierunku, w którym następuje ruch, 



 zdjęcia pejzażowe bez wyraźnych obiektów na 1 i 2 planie są płaskie (oprócz 
panoram), 

 zasada „prawo-dół” mówi, że w przypadku kadrów niesymetrycznych „ciężki” obiekt 
najlepiej umieścić w prawym dolnym złotym punkcie 

 

 
 

 kadr 4:3 jest zdecydowanie bardziej statyczny niż kadr 2:3 ze względu na 
rozmieszczenie gorących punktów symetrycznie od środka kadru, 

 przykłady złych kadrów: 

                                           
Obcięte skrzydełka i odwłok    Ucięta ręka i gryf gitary       Za mało miejsca pustego po prawo 
 


