
Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

WYNIKI

Temat Czas migawki
Uwagi

Przysłona

ISO

Auto

Tryb Expozycji

Auto f/

Obiektyw

Krok 1
Znajdź temat, w którym możesz zrobić kilka ujęć poruszających się ze stałą prędkością. Np .: 
rowerzysta na ścieżce rowerowej, samochody na autostradzie lub fontanna.

Ustaw tryb ekspozycji na Priorytet migawki i ISO na AUTO.
(Uwaga: wszystkie te testy można wykonać w trybie pełnego ręcznego ustawiania ekspozycji, 
zalecane ustawienia automatyczne pozwalają skoncentrować się na testowanym atrybucie).

Ustaw dużą szybkość migawki, która z pewnością zatrzyma przedmiot w ruchu, 1/2000 powinno 
wystarczyć dla większości obiektów.

Rób zdjęcia przy każdej dostępnej "całkowitej" prędkości migawki między 1/2000 a 1/2 sekundy. 
Na przykład zdjęcia do zrobienia: 2000, 1000, 500, 250, 125, 60, 30, 15, 8, 4, 2

Sprawdź ujęcia i poszukaj efektu różnych czasów otwarcia migawki na obiekcie. 
Podpowiedź, spójrz na informacje o pliku / metadane, aby sprawdzić czas otwarcia migawki.

Dalsze testy: Wypróbuj to samo doświadczenie z różnymi przedmiotami, różnymi obiektywami i / lub różnymi kątami 
widzenia.

Ćwiczenie 1: Test szybkości migawki
Cel: przetestuj możliwości zatrzymywania ruchu o różnych czasach otwarcia migawki.



Krok 2

Krok 3

Krok 4

Przysłona

ISO

Auto

Tryb Expozycji

Auto f/

Ćwiczenie 2:

Krok 1 Znajdź nieruchomy przedmiot z dużą ilością szczegółów do sfotografowania. Np .: książka na półce, 
telefon komórkowy na biurku, mała figurka.

Ustaw tryb ekspozycji na Priorytet migawki i ustawienie ISO na AUTO. Ustaw czas naświetlania 
1/250 sekundy. Wybierz normalny obiektyw w zakresie ogniskowej 35-50mm dla tego testu.

Przy ręcznym ustawianiu aparatu ustaw ostrość na obiekcie i rób zdjęcia przy wszystkich 
prędkościach migawki od 1/250 do 1 sekundy.Zdjęcia do zrobienia: 125, 100, 12, 6, 5, 6, 6, .8, 1 "

Sprawdź zdjęcia ze 100-procentowym powiększeniem. Zwróć uwagę na najszybszy czas otwarcia 
migawki, w którym zauważysz utratę ostrości. Zwróć uwagę na najwolniejszy czas otwarcia 
migawki, w którym obraz będzie uważany za ostry.

Dalsze testy: Wypróbuj to samo doświadczenie z różnymi obiektywami, ze stabilizacją lub bez, i / lub stojąc, siedząc lub 
wzmacniając w różnych pozycjach.

Test stabilności / poruszonych zdjęć

Cel: Aby znaleźć najniższy czas otwarcia migawki,w którym możesz stabilnie wykonać zdjęcie.

WYNIKI

Temat

TEST A

Further Testing: Results can be documented on the next page.

Obiektyw

Ogniskowa mm

Dystans metrów
Odległość od kamery do pierwszego planu

Czas migawki

Stabilizacja On Off



Czas migawki

Ćwiczenie 2: Test stabilności / poruszonych zdjęć

Obiektyw

Ogniskowa mm

Dystans metrów
Odległość od kamery do pierwszego planu

TEST B (opcjonalny)

Obiektyw

Ogniskowa mm

Dystans metrów
Odległość od kamery do pierwszego planu

TEST C (opcjonalny)

Stabilizacja On Off Stabilizacja On Off



ISO

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Wyniki

Temat

Uwagi

Przysłona

f/ 8.0

Tryb Expozycji

Czas migawki 

Auto

f/

Obiektyw

Ćwiczenie 3:

Znajdź nieruchomy przedmiot z dużą ilością detali i obszar cienia do sfotografowania Np: Koła 
zaparkowanego samochodu w słoneczny dzień, doniczkowa roślina z jasnym światłem bocznym.

Ustaw tryb ekspozycji na Priorytet przysłony za pomocą ustawienia f / 8. Ustaw ISO na najniższe 
możliwe ustawienie. Zamocuj aparat na statywie i ustaw ostrość na obiekcie testowym. Jeżeli nie 
masz statywu postaw na czymś stabilnym.

Rób zdjęcia w całym "pełnym" ustawieniu ISO od najniższego do najwyższego. (100, 200, 400 itd.). 
Użyj samowyzwalacza lub kabla, aby nie wywoływać wibracji w aparacie. Jeśli posiadasz lustrzankę, 
skorzystaj z podglądu na żywo, aby wyeliminować działanie lustra w górę iw dół, ponieważ może to 
wywołać wibracje.

Na przykład zdjęcia do zrobienia: ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 i wyższe, jeśli kamera ma 
taką opcję. Uwaga: niektóre aparaty muszą mieć włączoną funkcję niestandardową, aby uzyskać 
dostęp do najwyższych ustawień ISO.

Sprawdź swoje zdjęcia i szukaj szumu przy wyższych ustawieniach. Prawdopodobnie zobaczysz 
to bardziej w ciemniejszych regionach zdjęcia. Określ, na co ISO narysujesz linię, jako nie do 
zaakceptowania pod względem jakości.

ISO Test / Szum
Cel: Sprawdź wyniki ustawień ISO aparatu, aby określić utratę jakości wraz ze wzrostem czułości ISO.

sec

Akceptowalne?
T N



WYNIKI

Temat

Porównanie Ogniskowych

Ćwiczenie 4:

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Znajdź nieruchomy przedmiot o umiarkowanej wielkości (0,3 do 0,6 metra) z odległym tłem.

Ustaw tryb ekspozycji na Priorytet przysłony - f / 8 i Auto ISO.

Ćwiczenie nie testuje systemu ekspozycji, ale te ustawienia ułatwiają te ćwiczenie. Używając 
najszerszej dostępnej ogniskowej, sfotografuj obiekt wypełniający większość kadru tym obiektem.

Zmień na dłuższą ogniskową i ponownie skomponuj, aby uzyskać podobny układ przedmiotu w 
kadrze( możesz sobie pomoc liniami pomocniczymi). 

Przykładowe ogniskowe: 24 mm, 35 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm. Sprawdź swoje zdjęcia, 
przyglądając się bliżej relacji między podmiotem a tłem. 

Porównanie  ogniskowych  i wpływu na obraz

Cel: sprawdź i porównaj wygląd różnych ogniskowych, aby zobaczyć ich efekt. Ten projekt będzie wymagał używania 
dwóch różnych ogniskowych.

Tryb Expozycji Przysłona

f/ 8.0 f/

Czas migawki

Auto sec

ISO

Auto

Lens:
Focal Length

mm

mm

mm

mm

TEST A

Lens:
Focal Length

mm

mm

mm

mm

TEST B (optional)



Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Ćwiczenie 5:

Dalsze testowanie: ponieważ głębia ostrości zależy również od długości ogniskowej obiektywu i odległości od aparatu 
do obiektu. Możesz spróbować tego testu kilka razy, używając tych zmiennych, aby uzyskać różne wyniki.

Test głębi ostrości

Cel: Sprawdź, ile głębi ostrości wynika z różnych przysłon. Ten projekt będzie wymagał użycia statywu.

Krok 6

Znajdź nieruchomy przedmiot. Temat powinien mieć kilka części w pobliżu kamery, a niektóre 
daleko (im bardziej ekstremalnie, tym lepiej). Potrzebne będzie również widoczne tło za obiektem. 
(np. fontanna , posąg )

Ustaw aparat na statywie z widokiem na temat i tło. 

Ustaw tryb ekspozycji na Priorytet przysłony i Auto ISO.

Skoncentruj obiektyw na obiekcie na pierwszym planie.

Rób zdjęcia na wszystkich dostępnych ustawieniach przysłony, upewniając się, że masz najniższe i 
najwyższe ustawienie dla wybranego obiektywu.Na przykład zdjęcia do zrobienia: f / 2.8, f / 4, f / 5.6, 
f / 8, f / 11, f / 16, f / 22

Sprawdź swoje zdjęcia, uważnie przyglądając jak zmienia się głębia ostrości.

WYNIKI

Głębia ostrości

Tryb Expozycji

Czas migawki

Auto sec

ISO

Auto

Temat

Lens:
TEST A

Focal Length: mm Dystans metrów



Ćwiczenie 5: Test głębi ostrości

Głębia ostrości

TEST B (opcja)
Obiektyw: 

Ogniskowa: mm Dystans metrów

TEST C (opcja)
Obiektyw: 

Ogniskowa: mm Dystans metrów

TEST D (opcja)
Obiektyw: 

Ogniskowa: mm Dystans metrów



Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Ćwiczenie 6:

Dalsze testowanie: ponieważ głębia ostrości zależy również od długości ogniskowej obiektywu i odległości od aparatu 
do obiektu. Możesz spróbować tego testu kilka razy, używając tych zmiennych, aby uzyskać różne wyniki.

Test głębi ostrości

Cel: Sprawdź, jak głębi ostrości zmienia się jak oddalamy przedmiot fotografowany od  tła.

Krok 6

Poproś partnera z grupy o pozowanie :) Znajdz miejsce które posiada tło oddalone około 0,5 metra i 
jest możliwość oddalania się do 10 do 15 metrów.

Ustaw aparat na najwyższej ogniskowej jaką masz w aparacie. 

Ustaw tryb ekspozycji na Priorytet przysłony i Auto ISO. Ustaw najwyższą  przysłonę dla danej 
ogniskowej (np. 2.8 - 5.6 )

Ustaw ostrość  na modelu :) Odejdź od modela aby wykonać mu portret. ( sama głowa )

Oddalaj się od tła z razem modelem i wykonuj zdjęcia. ( np. co dwa kroki, trzymaj cały czas taki sam 
dystans do modela, oraz model w kadrze powinien być znajdować się w tym samym miejscu) . 

Sprawdź swoje zdjęcia, uważnie przyglądając jak zmienia się głębia ostrości.

WYNIKI

Tryb Expozycji

Czas migawki

Auto sec

ISO

Auto

Temat
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