
Dzień dobry. 
 
Dzisiaj próbujemy przekształcić obraz. Czasem potrzebujemy fragment obrazu, czasem potrzebny jest 
nam określony format, jeszcze innym razem potrzebna jest nam określona wielkość obrazu. 
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 obraz tak przekształcony, aby 
posiadał następujące cechy: 

1. będzie miał orientację poziomą, 
2. będzie miał proporcje 3x4, 
3. krótszy bok będzie miał wielkość 500 pikseli. 

Tak przekształcony obraz przesyłacie na mój adres: ejkur@op.pl 
 
Jak to zrobić? Potrzebujemy dość duży obraz – ok. 300KB lub większy. Może to być np. fotografia z 
jakimś widokiem. 
Gdy klikniemy prawym klawiszem na ikonę takiego obrazu otworzy nam się menu,  
 

 
 

z którego wybieramy opcję „Otwórz za pomocą Microsoft Office Picture Manager” 
Otworzy  nam się okno programu z wybranym przez nas obrazem. 
 

 
 

Wybieramy „Edytuj obrazy”. Wówczas w naszym oknie po prawej stronie pojawi się menu z 
narzędziami, 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 
ekranu 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 prawej stronie ekranu narzędzie „Współczynnik proporcji”.  
 

 
Gdy klikniemy w okienko, gdzie jest napisane „Brak”, otworzy nam się menu z możliwymi do wyboru 
proporcjami. Wybieramy 3x4, a zaraz poniżej wybieramy orientację naszego obrazu – ma być 
zaznaczone „Poziomo”. Zwróćcie uwagę na to, że pojawiło się „podświetlenie” naszego obrazu. To 
podświetlenie 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 
rozmiar”. 

 
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 
pikseli 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 
właściwe okienko nakazaną wartość (500 pikseli), a program automatycznie zmieni wartość boku 
dłuższego. 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 
wybieramy „Plik” i opcję „Zapisz jako…”. Zapisać możemy w tym samym folderze, lecz do nazwy pliku 
dodajemy „obraz przekształcony” i ten obraz wysyłamy do sprawdzenia. 
 
Proponuję pobawić się trochę więcej z przekształcaniem obrazów, sprawdzić, jakie efekty możemy 
uzyskach wykorzystując inne narzędzia i opcje tych narzędzi. 
 
        Życzę owocnej pracy 
            Edward Kurjański  
 
 


