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„Makrofotografia - czyli jak zrobić fajne zdjęcie” 

- Zacznijmy od tego co to jest makro:      

Makrofotografia – rodzaj fotografii, w której fotografowany obiekt zostaje odwzorowany w 

naturalnych rozmiarach lub jest nieznacznie powiększony. Na ogół zakres powiększenia 

liniowego (często zwanego przez fotografów skalą odwzorowania) waha się w granicach od 1:1 

do 10:1 – od wielkości naturalnej do 10-krotnego powiększenia. Często rozszerza się ten obszar 

do zbliżeń wymagających obiektywów z funkcją makro lub dodatków na 3:1 do 1:30. Większe 

powiększenia uzyskuje się za pomocą mikroskopu w mikrofotografii. 

 

Niżej pokazuję więcej fotografii zrobionych w trybie marko i super makro, żeby ktoś nie pomyślał: 

„Ale fart, nie zrobi drugi raz tego samego..” 

      

 

Jak widać na załączonej 

fotografii po lewej stronie, 

zdjęcie zrobione w trybie 

makro bądź super makro 

charakteryzuje się małą 

głębią ostrości przez co 

bardzo dobrze widoczne jest 

wszystko na pierwszym planie 

a tło otaczające nasz cel jest 

rozmazane. 
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- Ustawienie aparatu do zdjęć makro: 

Ważną rzeczą przy ustawianiu aparatu do fotografowania makro, aby w miarę zapomnieć 

o trybie P i przejść na A, a w miarę możliwości na M, czyli w pełni manualny. Trzeba pamiętać o 

tym, że im mniejsza liczba przysłony tym mniejsza głębia ostrości i na odwrót (f/2 – mała głębia, 

f/16 – duża głębia). Dlatego najlepiej większość zdjęć będziemy chcieli robić przy zamkniętej 

przysłonie – do f/5.6, f/8, lub jeszcze bardziej. 

Kolejnym ważnym krokiem będzie przejście na ręczne ostawienie ostrości, zamiast trybu 

AF włączamy MF. Tryb MF pozwoli nam na ustawienie ostrośći dokładnie w tym miejscu w 

którym chcemy, a nie zdawanie się na automatykę aparatu która przy makrofotografii bardzo 

często się nie sprawdza. Aparat może ustawiać nam ostrość bardzo często na miejsce, które nie 

chcemy aby było naszym głównym celem. 

 

   
http://www.web-foto.pl/glebia_ostrosci.html 

- Podsumowując: 

Zrobienie dobrego zdjęcia w trybie makro nie jest łatwą sprawą dlatego, że aby uzyskać 

naprawdę dobre wyniki trzeba przestawić aparat na ręczną obsługę. 

Ręczne ustawienie ostrości, dobranie odpowiedniej przysłony, jak najniższa czułość i przy 

tym zwracanie uwagi na czas naświetlania może nie być proste na początku, ale po kilku próbach 

staje się to wręcz intuicyjne. 

Gorąco zachęcam do wyjścia w teren i życzę bezwietrznej pogody z dużą ilością słońca! 

http://www.web-foto.pl/glebia_ostrosci.html


Damian Łakomski 

Zdjęcia użyte w tym poradniku oraz kilka innych dostawały od ludzi wyższe 

oceny niż fotografie innych ludzi biorących udział w konkursie 

„OKIEM INTERNAUTY – czyli foto ciekawostki” 

Konkurs oraz wszystkie zdjęcia mojego autorstwa znajduje się nadal na 

stronie(link poniżej): 

http://www.24jgora.pl/fotociekawostki,wszystkie 

 

 

http://www.24jgora.pl/fotociekawostki,wszystkie

