


Jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice, kulturze oraz rozrywce. Kilka 
przykładowych zastosowań:

▪ kartografia,

▪ wizualizacja danych pomiarowych (np. w formie wykresów dwu- i trójwymiarowych),

▪ wizualizacja symulacji komputerowych,

▪ diagnostyka medyczna,

▪ kreślenie i projektowania wspomagane komputerowo np. AutoCAD,

▪ przygotowanie publikacji,

▪ infografiki

▪ efekty specjalne w filmach,

▪ gry komputerowe.

▪ sztuka

▪ logotypy

Grafika komputerowa



Ze względu na sposób tworzenia obrazu wyróżniamy:

GRAFIKA

RASTROWA (BITMAPA)

Stosowana jest przy 
przetwarzaniu fotografii, 
grafika ekranowa, 

Programy:
Paint, GIMP, Paint.NET, Adobe 
Photoshop

Stosowana jest m. in. do 
tworzenia rysunków 
technicznych, logotypów, 
ikon, komiksów, wizytówek, 
infografik, map i planów

WEKTOROWA

Programy:
CorelDRAW, AdobeIllustrator, 
Inscape

Obraz składa się z wielu 
pojedynczych punktów (pikseli)

Obraz składa się z obiektów 
geometrycznych (odcinków, 
okręgów, krzywych).

Obraz przy zmianie wielkości 
traci na jakości Obraz nie traci jakości przy 

zmianie jego wielkości, 
obracaniu itp..



Podsumowanie
Wektory:
+ można je dowolnie skalować bez utraty jakości
+ mniejsza waga plików źródłowych
+ walory estetyczne za którymi przemawiają zawsze idealnie ostre obiekty na 
których pracujemy
+ perfekcyjny do typografii
– ograniczenia tonalne, nie stworzymy obrazu za pomocą wektorów
– fotograf nie znajdzie tu nic dla siebie

Rastry:
+ foto realistyczna grafika
+ uniwersalność zastosowań
– konieczność planowania rozmiaru dokumentu przed rozpoczęciem pracy
– utrata jakości obrazu po powiększeniu



Ze względu na sposób prezentowania obrazu wyróżniamy:

Dwuwymiarowa (2D) Trójwymiarowa (3D)

GRAFIKA

W grafice 2D powstają 
płaskie obrazy.

Grafika 3D umożliwia 
przygotowanie obrazów 
przestrzennych 
prezentowanych na płaskim 
obrazie monitora

Programy:
3D studio Max, Blender

To grafika, w której możemy 
określić tylko dwa wymiary 
danego obiektu – szerokość i 
wysokość.

W odróżnieniu od swojego 
dwuwymiarowego 
odpowiednika posiada 
dodatkowo wymiar 
określający głębokość.



POJĘCIE ROZDZIELCZOŚCI

• Ponieważ piksele są budulcem bitmapy, zrozumiałe jest że konkretna ilość „cegieł” wpływa na właściwości 
całej „budowli”. 

• Im więcej pikseli tym, więcej szczegółów obraz może zawierać, a także tym gładsze przepływy kolorów w 
obrazie fotograficznym. 

• Rozdzielczości ppi (pixels per inch). Rozdzielczość mówi nam ile pikseli znajduje się w liniowym calu 
obrazu. Np. 300 ppi oznacza że rząd pikseli długości 1 cala zawiera w obrazie 300 pikseli. 

PIKSEL - najmniejsza niepodzielna cząstka bitmapy. Każdy piksel jest kwadratem wypełnionym 
równomiernym kolorem. 



Formaty plików graficznych

• Nazwa pliku składa się z nazwy właściwej i rozszerzenia, które określa typ 
pliku i zwykle wskazuje program, za pomocą którego utworzono plik.

pieknyobrazek.jpg

• Rozszerzenie nazwy - skrót występujący po kropce na końcu nazwy 
pliku. Jednoznacznie określa typ pliku.



Formaty plików 
graficznych

Do zapisu grafiki wykorzystuje się najczęściej następujące formaty:

• Grafika rastrowa:

• BMP -podstawowy format plików graficznych w systemie Windows, 
nieskompresowane pliki mają duży rozmiar.

• JPEG - popularny format zapisu grafiki, zastosowanie kompresji daje możliwość 
szerokiego zastosowania w internecie

• PNG -rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji 
danych graficznych. 

• GIF –możliwość utworzenia prostych animacji

• TIFF – uniwersalny format zapisu plików graficznych, stosuje się go do zapisu 
plików przeznaczonych do druku, format bezstratny

• Grafika wektorowa

• PDF

• SVG – uniwersalny format grafiki wektorowe

• Al (AdobeIlustrator) –format 

• CDR (Corel Draw) – format stworzony przez firmę Corel



KOMPRESJA

• Kompresja – w celu zminimalizowania 
problemów z wielkością plików, opracowano 
standardy tzw. kompresji – takiej 
modyfikacji obrazu, która pozwala 
zaoszczędzić na wadze pliku. 

• Najbardziej znanym formatem 
skompresowanych bitmap jest format JPG. 
Dzięki niemu możemy zmniejszyć wielkość 
pliku nawet kilkudziesięciokrotnie, jednak 
silna kompresja powoduje widoczne 
pogorszenie obrazu.



Sprawdź teraz ile zapamiętałeś 

Przejdź do Quizu

quiz

https://forms.gle/hQtEvs8u5oPS6XyB6

