
Dzień dobry. 

Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem kolekcji (albumu) obrazów (fotografii), z których - w dalszej kolejno-
ści – będziemy tworzyć film. Mogą to być nasze własne fotografie, zwłaszcza obiektów architektury, 
przyrody, pejzaże. W takich ćwiczeniach unikamy fotografii osobistych, czyli zdjęć z osobami, zwłasz-
cza nam bliskimi lub znajomymi. 

Obrazy do tego celu musimy wybrać o dużych rozmiarach, tak żeby można je było jeszcze przekształ-
cić. Dlaczego? Gdyż czasem będziemy potrzebować fragment obrazu, a dobrze by było, aby obrazy 
kolekcji miały ten sam, ściśle określony format i tę samą wielkość. 

Wszystkie te opcje można uzyskać przetwarzając obraz za pomocą prostej aplikacji, jaką dostarcza 
nam Microsoft razem z systemem operacyjnym Windows. Program ten ma dość długą nazwę – 
Microsoft Office Picture Manager. 

Waszym zadaniem będzie ćwiczenie, którego efektem będzie kolekcja co najmniej 6 obrazów tak 
przekształconych, aby posiadały następujące cechy: 

1. będą miały proporcje 9x13, 
2. będą miały orientację poziomą, 
3. krótszy bok będzie miał wielkość 1000 pikseli. 

Tak przekształcony obraz przesyłacie na mój adres: ejkur@op.pl 

Jak to zrobić? Potrzebujemy folder, w którym umieścimy kilka dużych obrazów – ok. 1MB lub więk-
sze. Praktycznie każda wykonana dzisiaj fotografia ma większy rozmiar. Bardziej musimy uważać na 
rozmiar, gdy będziemy chcieli pobrać obraz przez Internet. 

Gdy będziemy już mieli zgromadzoną odpowiednią liczbę obrazów i klikniemy prawym klawiszem na 
ikonę jednego z obrazów otworzy nam się menu,  

 

z którego wybieramy opcję „Otwórz za pomocą” i w drugim menu „Microsoft Office Picture Mana-
ger”. 

Otworzy  nam się okno programu z wybranym przez nas obrazem. 

 



Wybieramy „Edytuj obrazy”. Wówczas w naszym oknie po prawej stronie pojawi się menu z narzę-
dziami, które pozwolą nam ten obraz przekształcać. 

 

Wybieramy narzędzie „Przytnij”. 

 

Przy obrazie pojawiły się nam czarne uchwyty przycinania, które – chwytając je myszką – przesuwać 
możemy w głąb obrazu, by dokonać cięć. Możemy też skorzystać z narzędzia po prawej stronie ekra-
nu i przycinać każdy bok z osobna o jakąś wielkość pikseli. Ale my mamy określony cel. Mamy nadać 
obrazowi określony współczynnik proporcji oraz ściśle określoną wielkość. Zatem wybieramy po pra-
wej stronie ekranu narzędzie „Współczynnik proporcji”.  

 

 

Gdy klikniemy w okienko, gdzie jest napisane „Brak”, otworzy nam się menu z możliwymi do wyboru 
proporcjami. Wybieramy 9x13, a zaraz poniżej wybieramy orientację naszego obrazu – ma być zazna-
czone „Poziomo”. Zwróćcie uwagę na to, że pojawiło się „podświetlenie” naszego obrazu. To pod-
świetlenie oddaje wskazane przez nas proporcje. Możemy „chwycić” je myszką i przesunąć, aby 
wskazać, na której części obrazu nam zależy, by ją zachować. Gdy klikniemy „OK”, program zachowa 
nam tylko tę podświetloną część obrazu. 



Wracamy do menu wszystkich narzędzi. Robimy to w dwojaki sposób. Albo klikamy w strzałkę na 
górze paska po prawej stronie, albo ponownie klikamy w „Edytuj obrazy”. Wybieramy „Zmień roz-
miar”. 

 

Po prawej stronie pojawią się nam opcje zmiany rozmiaru obrazu. Przede wszystkim popatrzcie na 
„Podsumowanie ustawień obrazu”, tuż nad przyciskiem „OK”. Macie tam podany oryginalny rozmiar 
obrazu, poniżej natomiast pokażą się wam wielkości po dokonaniu zmian. Opcji zmiany rozmiaru 
obrazu jest kilka, możecie je wypróbować, ale my mamy do ustawienia określoną wartość – 500 pik-
seli krótszego boku. Wybieramy zatem opcję „Niestandardowa szerokość i wysokość”. Po wybraniu 
opcji w okienkach pojawią się wam wartości szerokości i wysokości obrazu. 

 

W którym okienku jest wartość krótszego boku, prawym czy lewym? Teraz wystarczy wpisać we wła-
ściwe okienko nakazaną wartość (1000 pikseli), a program automatycznie zmieni wartość boku dłuż-
szego. Na koniec wystarczy kliknąć „OK” i uzyskany przez nas obraz posiada żądane parametry. 

Żeby zachować formatowanie, należy obraz zapisać. Nie klikamy jednak w ikonkę „Zapisz”, lecz wy-
bieramy „Plik” i opcję „Zapisz jako…”. Zapisać możemy w tym samym folderze, lecz do nazwy pliku 
dodajemy „obraz przekształcony”. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli klikniemy w ikonę „Zapisz”, program 
zapisze nam przekształcony obraz w miejsce oryginału. I gdyby coś było z przekształconym obrazem 
nie tak, nie będziemy mieli czego poprawić. Gdy będziemy zadowoleni z naszej pracy, możemy orygi-
nały usunąć z folderu. 

Możemy naszą pracę przyspieszyć i przekształcać więcej obrazów naraz, zwłaszcza w przypadku, gdy 
mają posiadać te same parametry, ale wówczas nie możemy im nadać cech indywidualnych.  

Jak to zrobić? Gdy klikniemy prawym klawiszem na ikonę jednego z obrazów otworzy nam się menu,  



 

z którego wybieramy opcję „Otwórz za pomocą” i w drugim menu „Microsoft Office Picture Mana-
ger”. 

Otworzy  nam się okno programu z wybranym przez nas obrazem. 

 

Wówczas w zakładce „Widok” wybieramy „Miniatury”. Program pokaże nam wszystkie obrazy, jakie 
mamy zgromadzone w folderze. 

 

Skrótem klawiszowym „Ctrl+A” zaznaczamy wszystkie ikony, wybieramy „Edytuj obrazy” i przekształ-
camy je w ten sam sposób, jak było opisane powyżej. Po przekształceniu obrazów musimy je zapisać. 
Zasady są takie same, jak opisane wyżej. 

Proponuję pobawić się trochę więcej z przekształcaniem obrazów, sprawdzić, jakie efekty możemy 
uzyskać wykorzystując inne narzędzia i opcje tych narzędzi. 

Chciałbym zobaczyć efekty waszej pracy przed następnymi zajęciami, dlatego proszę przekształco-
ne obrazy spakować do „folderu skompresowanego (zip)” i ten folder wysłać na mój adres mailowy 
: ejkur@op.pl  

Jak to zrobić? Wejść do folderu z przekształconymi obrazami i zaznaczyć wszystkie skrótem klawiszo-



wym „Ctrl+A”. Następnie w menu, które się pojawi wybrać „Wyślij do…”, a w następnym menu „Fol-
der skompresowany (zip)”. 

 

W waszym folderze przy ikonach obrazów pojawi się ikona folderu skompresowanego – takiego z 
zamkiem błyskawicznym.  

 

Ten właśnie folder należy do mnie wysłać. 

 

        Życzę owocnej pracy 

            Edward Kurjański  


