
Plastyka klasa VI zestaw 4 

Dzień dobry! 

Witajcie na plastyce! Dzisiaj zajmiemy się fotografią! 

Kilka słów o niej: przeczytaj. 

Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie 

za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, 

pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu 

optycznego, choć nie jest to konieczne np. przy rayografii. 

 

Pierwsza fotografia przedstawia widok z okna Josepha Niepce’a. Zarejestrowana jest na 

cynowo-ołowianej płytce o wymiarach 20,5 cm x 16,5 cm, pokrytej naturalnym atłasem. Rok 

pochodzenia: 1826.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna ważna data w historii fotografii to rok 1837. Pierwszy obraz otrzymamy na srebrnej 

płytce miedzianej to „Martwa natura” Louisa Daguerre’a. Czas naświetlania takiego rodzaju 

dagerotypu wynosił od 15 do 30 minut, podczas gdy heliografy Niepce’a naświetlano osiem 

godzin.  

W 1848 roku uwieczniono na zdjęciu poetę Edgara Allana Poe, który po obejrzeniu efektu 

stwierdził: „Rzeczywiście, płyta dagerotypu jest nieskończenie bardziej wierna w swym 

przedstawieniu niż jakikolwiek obraz wykonany ludzką ręką”.  

Kolejna ważna data w historii fotografii to rok 1888. Wtedy to George Eastman wyprodukował 

pierwszy aparat składany na film zwojowy – tzw. Nr 1 Kodak. Jego hasło reklamowe brzmiało: 

„Ty naciskasz guzik, my robimy resztę”.  
 

Fotografia tradycyjna opiera się na chemii światłoczułych związków srebra: 

↓ 

fotografia monochromatyczna 

↓ 

fotografia barwna 

 

Fotografia elektroniczna opiera się na technikach elektrooptycznych: 

↓ 

fotografia analogowa 

↓ 

fotografia cyfrowa 
 

Przeczytaj słowa Charlesa Baudelaire’a:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rayografia


„I teraz tłum mówi do siebie: ponieważ fotografia daje nam gwarancję 

dokładności, o jakiej marzyliśmy (naprawdę w to wierzą ci głupcy!) – to 

fotografia i sztuka stanowią jedno i to samo. Od tej chwili nasze plugawe 

społeczeństwo złożone z samych narcyzów popędziło zgodnie, by spojrzeć na 

swoje trywialne oblicze na skrawku metalu…”. 

 
Czy zgadzasz się z tymi słowami? Jakie wątpliwości one w tobie  budzą? 

ZADANIE! 

Napisz kilka słów na jeden z tematów znajdujących się poniżej. Pamiętaj, aby Twoja praca nie 

przekroczyła jednej strony A4.  

1. Kto jest Twoim ulubionym fotografem prasowym? 

2. Jakich znasz twórców zajmujących się fotografią artystyczną? Scharakteryzuj 

twórczość jednego z nich. 

3. Opisz zdjęcie, które sam wykonałeś, i z efektowności którego jesteś bardzo 

zadowolony.  

Powodzenia! 

 

 


