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Dlaczego orientacja w świecie 

obiektywów jest ważna?  

Często zdarza się, że przy wyborze aparatu chcemy 

zdecydować się na najbardziej opłacalną opcję, jeśli to 

możliwe, wraz z obiektywem. Kupujemy aparat z dołączonym 

obiektywem 18-55 mm i po jakimś czasie stwierdzamy, że nie 

robi zdjęć tak dobrze, jak tego oczekiwaliśmy. 

Większość producentów dodaje do takich zestawów 

najtańsze obiektywy, które można kupić osobno za trzysta, 

czterysta złotych. 

Dla osób początkujących jest to dobre. Mogą nauczyć się 

obsługi lustrzanki, czego nie da się zrobić bez obiektywu. 

Oczywiście, nie skorzystają oni w pełni z możliwości aparatu. 

Nie spróbują fotografowania z niską wartością przysłony, 

szybkiego i dokładnego ustawiania ostrości, mogą też stracić 

na nasyceniu kolorów. 

Początkującym fotografom, którzy już znają zasady robienia 

zdjęć, polecam ominięcie obiektywów otrzymywanych 

z aparatem i celowanie w swój idealny obiektyw. 

Jak się za to zabrać? 

O tym powiemy sobie na kolejnych stronach :-) 



Droga do doskonałego obiektywu

Zadamy sobie pytania: 

Co będę fotografować? 

Z jakiej odległości chcę robić zdjęcia? 

Czy chcę mieć na zdjęciach rozmazane tło? 

Ile mogę zainwestować? 

Czy chcę wymieniać obiektywy? 

Pytań może być wiele, dla każdego ważne jest co innego, ale dla 

lepszego zrozumienia sytuacji odpowiemy sobie przynajmniej 

na kilka podstawowych. 



Droga do doskonałego obiektywu

Co będę fotografować i z jakiej odległości? Najistotniejszym 

pytaniem jest prawdopodobnie to, co chcemy fotografować. 

 

Jeśli chcemy fotografować krajobrazy, budynki, wnętrza czy po 

prostu objąć jednym ujęciem jak najwięcej, będziemy 

potrzebować tak zwanego obiektywu szerokokątnego. Oficjalnie 

zaliczają się do nich obiektywy o zakresie od 10 do 25 mm. 

 

Jeśli pragniemy robić portrety, fotografować detale, romantyczne 

sceny czy zwierzęta, sięgamy po obiektywy o zakresie od 50 do 

200 mm. 

 

Przerwa, która nam p fotorádce owstała ( od 25 do 50 mm ), 

wykorzystywana jest przy reportażach. Jest to wartość środkowa. 

Idealny wybór, kiedy fotograf nie potrafi na początku zdecydować. 

Ten zakres wartości jest najmniej podatny na optyczne wady. 

 

Jeśli chcielibyśmy polować na dzikie zwierzęta, oczywiście 

jedynie z użyciem aparatu, idealne będzie wszystko powyżej 

200mm. Takie obiektywy są odpowiednie dlatego, że podczas 

fotografowania nie możemy spłoszyć zwierzęcia. Obiektyw 

umożliwi nam robienie zdjęć z odpowiedniej odległości. 

 

Mniej używane obiektywy spadają do kategorii tak zwanych 

obiektywów ze specjalnym efektem. Rybie oka, które mają 

ogniskową do 8mm. 

Znajdą zastosowanie przede wszystkim u fotografów zajmujących 

się sportami ekstremalnymi.  



Droga do doskonałego obiektywu

Czy chcę mieć na zdjęciach rozmazane tło? 

Rozmazane tło to bardzo lubiany prze wszystkich fotografów 

element. 

Droga do tego „efektu” jest bardzo prosta. Może nam w tym 

pomóc jasny obiektyw. Jasny obiektyw to taki, którego przysłona 

jest w stanie bardziej się otworzyć. Oznacza się to za pomocą 

wartości przysłony i powinna być ona jak najmniejsza. Idealna 

wartość przysłony wynosi od F1.8 do F2.8. 

Oczywiście możecie spotkać się z mniejszymi wartościami, ale 

wtedy bardzo trudno będzie ustawić ostrość w konkretnym 

punkcie :-) 

Inna droga do rozmazanego tła wiedzie przez kombinację 

długiej ogniskowej i kompozycji, w której obiekt jest bardzo 

oddalony od tła (50 metrów i więcej.) Tym sposobem uzyskamy 

rozmazane tło nawet przy odrobinie większej wartości przysłony. 

video tutorial - jak rozmazać tło 

https://www.youtube.com/watch?v=GjrjiuDW7J0


Droga do doskonałego obiektywu

Ile mogę zainwestować? 

 

Kolejnym ważnym czynnikiem jest nasz budżet. Jeśli możemy 

sobie na to pozwolić, wybierzmy bardzo jasny, dobrej jakości 

obiektyw z dużym zakresem ogniskowych. Z drugiej strony mamy 

do wyboru inwestycję w obiektywy ze stałą ogniskową, z których 

każdy przeznaczony będzie do czego innego. Zaletą może być 

wtedy niższa cena i lepsze wartości przysłony. Oczywiście za cenę 

ciągłego wymieniania obiektywu na aparacie. 

 

Jeśli Twój budżet jest mniejszy, nie szkodzi. Już za trochę ponad 

tysiąc złotych da się znaleźć dobrej jakości obiektyw, którym 

można wykonać wszystkie podstawowe ujęcia. U mnie dobrze 

sprawdziło się połączenie ogniskowej 17-50 mm i jasności  F 2,8. 

  

Obiektyw jest produkowany w Japonii, a marka nosi nazwę 

SIGMA. Innym godnym polecenia producentem jest dość znany 

TAMRON. 

 

Moim zdaniem lepie zaczynać z jednym, dwoma lepszymi 

obiektywami, a później, na podstawie własnych doświadczeń, 

kupić kolejny lub wymienić posiadany obiektyw na inny. 

 

To, czy będziemy chcieli zmieniać obiektyw, czy też nie, zależy 

od naszych preferencji i komfortu. Jeśli będziemy fotografowali 

przyjęcia, śluby i wydarzenia, podczas których nie można 

przewidzieć rozwoju sytuacji, raczej będziemy woleli mieć tylko 

jeden obiektyw:-). 



Orientacja w liczbach na obiektywie

Stańmy twarzą w twarz z okiem obiektywu :-) Wyjaśnijmy 

sobie, co właściwie oznaczają napisy, które są podobne u 

prawie wszystkich marek.  

Oznaczeń istnieje znacznie więcej, ale nie ma sensu zaprzątać 

sobie nimi głowy. Każdy producent ma na przykład inne 

oznaczenie powłoki antyrefleksyjnej czy mechanizmu 

ustawiania ostrości. 

długość ogniskowej jasność przy otwartej przysłonie

mechanizm ustawiania ostrości 

šrednica filtra

konstrukcja obiektywu 

 

stabilizacja obrazu



Kiedy wybrać obiektyw ze stabilizacją?

Stabilizacja może być w niektórych warunkach dużym plusem, 

ale doskonała fotografia z pewnością się na niej nie opiera. 

Lepszymi fotografami staniemy się, jeśli będziemy trenować rękę 

w ustawianiu najodpowiedniejszej ekspozycji. 

Stabilizacja ma sens w przypadku lepszych obiektywów. Niestety 

spotkałem się z obiektywami dołączonymi do NIKONA 18-55 mm 

czy 18- 105 mm, przy których zdjęcie wychodziło bardziej stabilne 

przy wyłączonej stabilizacji. Odwrotnie w przypadku marki SIGMA, 

obiektyw 17-50 mm stabilizował świetnie. Przede wszystkim przy 

kręceniu filmów. 

Kiedy włączać stabilizację a kiedy nie? 

Stabilizujemy przy fotografowaniu ze średnią i długą ogniskową, 

kiedy praktycznie niemożliwym jest utrzymanie aparatu bez 

jakichkolwiek wstrząsów. 

Stabilizujemy przy jakiejkolwiek ogniskowej, jeśli jesteśmy w 

tłumie ludzi i nie mamy możliwości trzymania aparatu pewnie i 

kontrolowania go. 

Nie stabilizujemy, jeśli mamy aparat na statywie. Wynik byłby 

odwrotny, niż gdyby mechanizm stabilizacyjny miał okazję się 

rozruszać. 

Nie włączamy stabilizacji na przykład podczas fotografowania 

sportu. Stabilizacja pomoże nam z ruszającym się aparatem, ale 

nie z obiektem w podglądzie :-) 



Rodzaje obiektywów

 

Przyjrzyjmy się jeszcze raz długościom ogniskowych, tym razem

dokładniej wraz z przykładowymi zastosowaniami. 

 

 

Rybie oko (8 mm) – szerokokątne obiektywy z celową deformacją 

perspektywy. 

 

Obiektywy superszerokokątne (10-15 mm) – wnętrza, architektura, 

krajobrazy. 

 

Szerokokątne (15-35 mm) – wnętrza, krajobrazy, reportaże. 

 

Z uniwersalną ogniskową (35-100 mm) – naturalne odwzorowanie, 

portrety. 

 

Obiektywy portretowe (50 mm) – odpowiadają kątowi widzenia 

ludzkiego oka. 

 

Teleobiektywy (100-300 mm) – portret, reportaż, krajobrazy. 

 

Silne teleobiektywy (nad 300 mm) – przyroda, sport. 

 

 8 mm (rybie oko) VS 200 mm (teleobiektyw) 



Obiektywy w opowieściach

Teraz popatrzymy na to z drugiej strony. Przyszedł czas, aby 

poznać kilku fotografów, którzy wybrali różne rodzaje fotografii. 

Z jakich obiektywów korzystają? 

Pepa: Zajmuje się architekturą. Fotografuje wnętrza, budynki, 

czasem jakieś krajobrazy. 

Pepa to zwolennik Canona, z innym aparatem go nie spotkacie. 

Na swojej starszej lustrzance APS-C zaczynał z obiektywem 

Canon EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM. Idealny obiektyw do 

fotografowania architektury. Jasność jest w pełni wystarczająca, 

ponieważ Pepa pracuje z dużą głębią ostrości i nie potrzebuje 

rozmazanego tła. Stabilizację i automatyczne ustawianie ostrości 

zawsze wyłącza, ponieważ fotografuje ze statywu, a ostrość 

ustawia sam przez podgląd na żywo przybliżając kompozycję 

maksymalnie. Dzięki temu osiąga w 100% idealną ostrość. 

Pepa wyjaśnia: 

Kiedy mamy obiektyw 0-18 mm, należy zdawać sobie sprawę, że 

tańsze lustrzanki mają mniejszą matrycę, niż w przypadku FF 

(lustrzanek fulframe), które są bardzo drogie. Przez to ogniskową 

mnoży się przez tak zwany CROP FACTOREM ( 1,5x). Oznacza to, 

że po przeliczeniu fotografuję  z ogniskową 15-27 mm. Przy moim 

obecnym aparacie FF mogę pozwolić sobie na obiektyw 

z oznaczeniem od 15 mm oraz mniejszym. 



Obiektywy w opowieściach

Michal: Specjalizuje się w portretach. Robi zdjęcia z podróży ze 

swoją partnerką, robi też filmy ze swoją siostrzenicą. 

Michal jest wierny Nikonowi aż po grób. Ma Nikona D5100, czyli 

najtańszą wersję lustrzanki z APS-C. Tutaj również ma miejsce 

przeliczanie ogniskowych (1,5x). Michale nie musi się tym 

przejmować, ponieważ przy portretach jest obojętne, czy robi 

zdjęcia przy 50 czy 75 mm. Wystarczy przesunąć się o kilka 

kroków w przód czy w tył. Michal ma dwa obiektywy. Kiedy robi 

portrety, korzysta ze stałoogniskowego obiektywu 50 mm 1.8G, 

który jest do nich wręcz stworzony. 

Michal łapie ostrość z pomocą automatu. Na podróż bierze ze 

sobą japońską Sigmę 17-50 mm F 2.8. Szeroki kąt widzenia 

posłuży mu do fotografowania krajobrazów, portretów oraz 

okazjonalnych detali. Ponieważ Sigma dysponuje świetną 

stabilizacją, kręci się z jej użyciem dobrze stabilizowane filmy. 

Jasność F 2.8 pozwala mu na kręcenie również 

w pomieszczeniach, przy gorszym oświetleniu. 

Michal wyjaśnia: 

Kiedy niespodziewanie potrzebuję zrobić portret i nie mam przy 

sobie swojego ulubionego obiektywu do portretów, problem 

rozwiązuje sigma. Jasność F 2.8 jest, co prawda, gorsza, niż F 

1.8, ale mogę się wspomóc tym, że ustawię osobę w idealnym 

miejscu, gdzie tło będzie bardziej oddalone, niż w przypadku 

obiektywu ze stałą ogniskową 50mm. Punkt ostrości będzie 

bardzo daleko od parku czy innych atrakcji przyrodniczych. 



Obiektywy w opowieściach

Terka: Specjalizuje się w fotografowaniu dzikich zwierząt. 

Czasami robi też zdjęcia na ślubach. Aparat zabiera ze sobą w 

egzotyczne podróże. 

Fotografią zajmuje się już 7 lat i przez ten czas zdążyła oszczędzić 

pieniądze na dobrej jakości lustrzankę fullframe firmy Canon. 

Terka zdecydowała, że nauczy się pracować z jednym 

obiektywem i jej wybór padł na Canona EF 70-200 mm f/2,8 L 

USM. Terka chodzi wcześnie rano do lasu i całymi godzinami 

wygląda zwierzyny, którą chce uchwycić na doskonałym zdjęciu. 

Wie, że nie może podejść zbyt blisko, dlatego wybiera ogniskową 

200  mm. 

Obiektyw nie ma stabilizacji, ale to w niczym nie przeszkadza. 

Terka stoi spokojnie, a aparat opiera na solidnym podłożu. 

Kiedy dostrzeże pasącą się łanię, łapie ostrość i natychmiast 

naciska spust migawki. Dla pewności robi kilka zdjęć pod rząd, 

aby przynajmniej jedno było doskonałe. 

Obiektyw ma bardzo wytrzymałą konstrukcję i Terka nie boi się 

robienia zdjęć w egzotycznych miejscach, gdzie są gorsze 

warunki klimatyczne 

Terka wyjaśnia: 

Kiedy stoję przed wyzwaniem i muszę sfotografować ślub, nie 

boję się. Nie mam co prawda idealnej skali ogniskowej, ale uczę 

się pracować z tym, co mam. W prostocie tkwi piękno. Nie boję 

się zrobić kroku w tył ani kroku do przodu.   



Obiektywy w opowieściach

Honza: Dopiero zaczyna z fotografią, ale wie, że chce 

sfotografować wszystko, na co pozwoli mu aparat 

Do budżetu Honzy pasuje najtańszy model lustrzanki. Wybrał 

Nikona D3200 z dołączonym obiektywem 18-55 mm. 

O ogniskowej rzeczywistej (27-82 mm). Honza chciałby 

sfotografować koleżankę. Chciałby wykonać portret z pięknie 

rozmazanym tłem. Dowiedział się, że rozmazane tło można 

uzyskać za pomocą dużego przybliżenia i odległości tła od 

portretowanego obiektu. Honza wziął koleżankę na kwitnącą 

łąkę i zaczął robić zdjęcia. Ustawił przybliżenie na 50 mm, 

a na jasność F 5.6 nie zwracał uwagi. Dzięki temu, że tło było 

bardzo oddalone, zdjęcie wyszło całkiem ładnie rozmazane. 

Kiedy zgrał zdjęcie na komputer, przyszło mu do głowy, że 

przy retuszu rozmaże tło jeszcze odrobinę bardziej. 

Honza wyjaśnia: 

Podczas fotografowania koleżanki, przed obiektyw przyleciał 

mi przypadkiem płatek ładnego kwiatu. W wizjerze wyglądało 

to ciekawie, więc zostawiłem go tam. W efekcie uzyskałem 

wspaniałe zdjęcie z rozmazanym tłem oraz tym, co 

znajdowało się przed fotografowaną postacią. Nadało to 

zdjęciu nowego wymiaru i patrzyło się na nie z uśmiechem na 

twarzy :-) 



Nadal nie wiem, który to ten właściwy

Jeśli nadal nie masz pewności po jaki obiektyw sięgnąć, mam 

dla Ciebie jedno doskonale rozwiązanie. 

Istnieje wiele sklepów, w których obiektyw można 

wypożyczyć. Co prawda, przy regularnym korzystaniu z tej 

opcji, będzie to dość drogie, ale zainwestowanie paru dych 

w dzień spędzony z wymarzonym aparatem jest super! 

Czasami wystarczy wziąć aparat ze sobą do sklepu, 

sprzedawcy mogą pożyczyć Ci obiektyw, a Ty na miejscu 

wypróbujesz go i w ciągu kilku chwil będziesz mógł 

zadecydować. 

Kolejną możliwością jest zakup wyśnionego obiektywu 

i odsprzedanie go po jakimś czasie. Obiektyw to produkt, 

którego cena nie spada tak, jak dzieje się to w przypadku 

telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych. 

Moje doświadczenia mówią wszystko :-)  

Kupiłem nowy obiektyw dla Nikona 35mm F 1.8G za niecały 

1000 zł. Po roku jego cena wzrosła o jakieś dwieście złotych, 

a ja zdecydowałem się go sprzedać. Koniec końców 

sprzedałem go trochę drożej niż go kupiłem, chociaż wcale 

się przy tym nie upierałem. 

Super, nie? 



Josef Cvrček: cvrcek@josefcvrcek.cz 

Michal Pirkl ( fotokonsultant ): mpirkl@seznam.cz 

www.blogfotografa.cz/pl 
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