
O TWORZENIU 
NIEŚMIERTELNEJ FORMY 

WSPOMNIEŃ  WYRZEŹBIONEJ 
ŚWIATŁEM, CZYLI  

O ZAWODZIE FOTOGRAFA 

Klaudia Kaszyca  

II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego  

w Chrzanowie 

 



FOTOGRAF 

v  to osoba, która zawodowo zajmuje się wykonywaniem   

wszelkiego rodzaju zdjęć, ich wywoływaniem oraz obróbką.  

Zawód fotografa polega na utrwalaniu osób, rzeczy, przyrody, 

martwej natury itp. za pomocą aparatu cyfrowego  

lub analogowego.  



CECHY FOTOGRAFA 

v  Wrażliwość 

v  Empatia 

v  Kreatywność 

v  Estetyka 

v  Cierpliwość 

v  Refleks 

v  Determinacja 



KSZTAŁCENIE 

v zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  
     z dnia 23.12.2011 roku w sprawie szkolnictwa zawodowego zawód     
     fotograf  od 1.09.2012 roku można zdobyć w Zasadniczej Szkole       
     Zawodowej oraz na kursach kwalifikacyjnych, 

v studia na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego  
     i fotografii lub czysto fotograficzne. 

v  Informacje o kursach:  http://ris.praca.gov.pl 

v Czasopisma i strony internetowe 



KWALIFIKACJA A.20. 

REJESTRACJA I OBRÓBKA OBRAZU 

v  FOTOGRAF 343101 

v  FOTOTECHNIK 343104 

v TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 

311911 



ZADANIA ZAWODOWE 

v  Organizowanie planu zdjęciowego 

v  Rejestracja obrazu 

v  Kopiowanie i obróbka obrazu 



MOŻLIWOŚCI I SZANSE 
ZATRUDNIENIA 

v   zakłady i studia fotograficzne,  

v   agencje reklamowe i fotograficzne, agencje prasowe,   

v   agencje modelek, domy mody, wytwórnie filmowe,  

v   laboratoria fotograficzne, kryminalistyczne, 

v   praca także w przemyśle fotooptycznym, optycznym,    

      fotochemicznym i optoelektronicznym, 

v  założenie własnej działalności i praca na własny rachunek.  

 



PRACA W EOG 

v  Obecnie zawód fotografa jest regulowany w trzech   
     EOG są to: Liechtenstein, Austria, Islandia. 
 
v  Dodatkowe informacje można uzyskać w jednym  
     z punktów informacyjnych (tzw. Contact points). 



FOTOGRAFIA SOLARNA 

Wykonanie „aparatu” 

Efekty 



Niezbędne materiały: 
ü Drewniana deska 
ü  Linijka/ekierka 
ü  Plastikowe/blaszane pudełko 
ü Klej 
ü  Czarno-biały papier 

fotograficzny 
ü  Pisak 
ü Wodoodporna taśma 
ü Nożyk 
ü  Puszka 
ü  Pinezka 



 
 
 

Na wieczkach 
pudełek rysujemy 

stosunkowo 
nieduże kwadraty. 



 
 
 
Za pomocą nożyka 

wycinamy 
narysowane 

wcześniej kwadraty. 



Następnie pustą puszkę tniemy 
na mniejsze części. Powinny 

mieć one nieco większą 
wielkość  

w stosunku do wyciętych 
poprzednio. 



W otrzymanych blaszkach wykonujemy 
nakłucie pinezką, tak aby otrzymać otwór 

około 0,2 mm. 



Zaklejamy blaszką otwór, który 
wykonaliśmy w wieczkach.  



 
Ostatni etap to 

umieszczenie papieru 
fotograficznego  

w pudełeczku oraz 
oklejenie go taśmą, która 

sprawi, że światło nie 
będzie docierać do środka.  

Tak wykonany „aparat” 
staje się w tym momencie 

gotowy do użyciaJ 



MOJE ZDJĘCIE SOLARNEJ  

 
 

Czas 
naświetlania 

wynosił  
1,5 roku 



KAROL MROZIEWSKI 









    
DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘJ  


