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Dlaczego dobra decyzja o wyborze aparatu 

jest tak ważna? 

Kiedy podjęliśmy już decyzję, że chcemy stać się władcami 

naszych przyszłych aparatów, ważne jest, aby przejść przez 

proces najlepszego możliwego wyboru. Na rynku istnieje 

wiele modeli, rozwiązań konstrukcyjnych i marek aparatów. 

Nie ma sensu owijać w bawełnę, musimy przyznać, że 

niektóre aparaty to raczej chwyt marketingowy, którego moc 

kończy się na napisanych na papierze wartościach. Na jakich 

aparatach się skupić, a które raczej omijać? Na rynku istnieje 

dwóch bardzo spolegliwych i znanych producentów, z 

którymi przyjemnie się współpracuje. Oczywiście spotkamy 

również innych świetnych producentów przy których wybór 

może być bardziej skomplikowany. 

Powiemy sobie także, czy lustrzanka to jedyny wybór, czy 

może da się robić świetnej jakości zdjęcia przy użyciu innego 

sprzętu. 

Oprócz walki konkurencyjnej, rolę odgrywa wiele innych 

czynników. Od nich zaczniemy i odpowiemy sobie przy okazji 

na podstawowe pytania. 

Mało kto powiedziałby, że najważniejszą rolę w naszym 

wyborze odegrają nasi znajomi i otoczenie :-) 



Droga do doskonałego aparatu

Odpowiedzmy sobie na pytania: 

Jak to jest z tymi producentami? 

Jacy entuzjaści fotografii mnie otaczają? 

Czy chcę nosić cięższy aparat? 

Ile mogę zainwestować? 

Czy chcę wymieniać obiektywy? 

Pytań może być wiele, dla każdego ważna jest inna kwestia, ale 

dla lepszego zrozumienia tematu odpowiedzmy chociaż na parę 

podstawowych pytań. 



Droga do doskonałego aparatu

Możemy wymienić kilku producentów aparatów. Jakie plusy 

dają nam różnice między nimi? 

 

Do najbardziej znanych producentów zaliczamy przede 

wszystkim:  

 

NIKON 

CANON 

SONY 

FUJIFILM 

PANASONIC 

KODAK 

OLYMPUS 

PENTAX 

 

Oczywiście najmocniejszymi liderami są od wielu lat NIKON I 

CANON. U tych producentów macie pewność, że za swoje 

pieniądze zawsze otrzymacie dobrej jakości produkt.. 

 

Różnic między Nikonem i Canonem jest na prawdę mało. 

Co roku obaj producenci wypuszczają na rynek kilka nowych 

modeli, które po stronie technicznej prawie niczym się nie 

różnią. Istnieje jednak jedna duża różnica między nimi. 

 

 



Droga do doskonałego aparatu

Canon VS Nikon 

Prawie wszystkie modele Canona w porównaniu 

z odpowiednikami marki Nikon, mają trochę niższą cenę. Jest 

to, co prawda, niewielka różnica, ale przy kupowaniu kilku 

obiektywów można by zaoszczędzić niezłą sumę. 

Nikon ma z kolei tę zaletę, że instaluje w swoich aparatach 

(lustrzankach) nieznacznie większe matryce. Mowa tu 

o mikrometrach, ale i tak, przy wyższym ISO wynik będzie 

lepszy. Pozwolę sobie stwierdzić, że Nikon ma nieznacznie 

lepszą jakość obrazu i odrobinę lepiej ostrzy. Ma to oczywiście 

miejsce jedynie w tych tańszych lustrzankach. Te droższe są 

w obu przypadkach na najwyższym poziomie. 

Teraz ta największa, dla wszystkich fanów Canona, zaleta. To 

aż niewiarygodne, ale Canon wraz z każdym nowym 

modelem stara się  wprowadzać lepszy procesor. Jest on 

odpowiedzialny za przetwarzanie surowego formatu, który 

wytworzy matryca i szereg mikroprocesorów. 

Dlaczego matryca światłoczuła jest ważna? 

Zapewni nam ona nie tylko przepiękne zdjęcia, ale także 

możliwość nagrywania filmów. 

Umożliwia wyższą rozdzielczość nagrania oraz szybszy 

przepływ danych  = lepszej jakości barwy i płynność obrazu.  



Droga do doskonałego aparatu

Canon VS Nikon 

Canon ma już na rynku kilka modeli, które umieją kręcić filmy 

w rozdzielczości 4K, co jest naprawdę wielkim plusem. Nikon 

taką matrycę , "EXPEED5", wypuścił dopiero w dwóch 

droższych modelach (D5 a D500). 

W roku 2017 miała wejść na rynek lustrzanka średnia – 

wyższej klasy D7500, która ten problem naprawi. 

Już od kilku lat zwracam uwagę swoich uczniów na fakt, że 

studenci szkół filmowych pracują przede wszystkim 

 z Canonem. To samo można powiedzieć o reżyserach 

i operatorach. 

Ale skoro zostajemy jeszcze przez chwilę u tych dwóch 

producentów, czas powiedzieć dlaczego warto pomyśleć 

o naszych foto przyjaciołach :-). 

Kiedy wybieramy aparat, z pewnością mamy w otoczeniu 

kogoś, kto również robi zdjęcia.  Oprócz aparatu potrzebujemy 

dokupić obiektyw, a ten jest bardzo drogi. 

Spróbujmy dowiedzieć się, kto z naszego otoczenia robi 

zdjęcia i przeprowadzić małą sondę, jakiej marki używa. Kiedy 

przewagę będzie mieć Canon, również kup Canona. 

W odwrotnym przypadku wybierz Nikona. 

Dlaczego? 



Droga do doskonałego aparatu

Canon VS Nikon 

Jeśli masz dobre relacje ze znajomymi, z pewnością będziesz 

mógł pożyczyć od nich jakiś obiektyw. 

Może się na przykład stać, że Twoim rodzajem zdjęć będą 

portrety. Będziesz mieć obiektywy od 35 do 70 mm. Nagle 

pojawi się okazja fotografowania wnętrza  dla firmy , która Ci 

za to zapłaci. Tylko że Ty nie będziesz chciał  kupować 

drogiego obiektywu  specjalnie na tę okazję. Możesz poprosić 

znajomego o pożyczenie obiektywu  10 mm. 

U innych producentów jest to niemożliwe. Byłby to duży zbieg 

okoliczności gdybyśmy mieli nagle w swoim otoczeniu fanów 

Sony czy Pentaxa. 

Nadszedł czas, aby zerknąć za kulisy innych producentów. 

Popatrzymy na kilka ciekawych funkcji, których nie oferuje nikt 

inny, powiemy sobie też, do jakich celów aparaty są 

produkowane. 

Odpowiemy sobie na pytanie, czy lustrzanka jest odpowiednia 

dla każdego. Rynek oferuje bowiem mniejsze urządzenia 

z całkiem dobrymi parametrami. Mają one jednak swoje 

ograniczenia. 



Droga do doskonałego aparatu

Nie chcesz ciągle nosić ciężkiego aparatu? 

W kolejnych fragmentach otworzą przed nami możliwości, 

jakie dają aparaty z bardziej kompaktowym korpusem. 

 Jeszcze kilka lat temu byłbym sceptyczny, jeśli chodzi 

o wybór kompaktu, teraz są inne czasy. 

Mamy za sobą swojego rodzaju nieudany „boom” 

na ultrazoomowe aparaty, których korpusy wyglądały jak 

miniatury lustrzanek. Problem był jednak w tym, że wewnątrz 

korpusów znajdowały się bardzo małe matryce CCD, które nie 

są dobrej jakości. Kiedy umieścicie na takim aparacie 

obiektyw, złożony na przykład z 18 soczewek optycznych, 

jakość obrazu będzie w wielu przypadkach żałosna. 

Nie mówiąc o wartościach ISO, kiedy użycie ISO wyższego niż 

400 jest niemożliwe. Efektem byłoby skupisko kolorowych 

ziaren. 

Dzisiejsze czasy sprzyjają kompaktom. W końcu mówi się 

o odpowiednich parametrach, czyli o jasności i wielkości 

matrycy, a to w zupełności wystarczy, aby być zadowolonym 

ze zrobionych zdjęć. 

W dalszej części przyjrzymy się dwóm bardzo dobrym 

kompaktom. Jeden z nich będzie bardziej przystępny 

cenowo. Drugi będzie z kolei na bardzo wysokim poziomie. 

Nawet profesjonalny fotograf by się go nie powstydził  :-). 



Rozmiary kompaktów

Wyjaśnijmy sobie, dlaczego matryca jest dla nas ważna. 

Niestety każda firma stara się sprzedać jak najwięcej. Firmy 

zauważają wymagania klientów i w którymś momencie rynek 

zalały aparaty 30MPX. Sam zauważyłem wtedy, że zdjęcia 

stały się nagle trochę bardziej zaszumione, nie były tak 

dynamiczne i nie miały tak pięknych kolorów. 

Odpowiedź jest prosta. Na małej matrycy zmieści się 

nieskończona ilość małych pikseli, ale im więcej ich jest, tym 

muszą być mniejsze. Małe piksele nie zniosą zbyt wysokiego 

napięcia, co oznacza, że kiedy zwiększymy ISO = zwiększymy 

napięcie na matrycy, wynikiem będzie szum na zdjęciu, nawet 

przy niskich wartościach. 

Zawsze zwracaj uwagę na dwa podstawowe parametry. 

Jednym z nich jest wielkość matrycy. Jest podawana w 

calach. Samo oznaczenie nic nam nie powie. Popatrzmy więc 

na tabelę rozmiarów pojedynczych matryc.  



Rozmiary kompaktów

Miałem możliwość przetestować dwa świetne aparaty, które 

dokładnie spełniają te najlepsze kryteria wymagającego 

fotografa. 

Przyjrzyjmy się tym aparatom: 

Sony CyberShot DSC-RX100 (jasność od F1.8) 

Po prostu świetny mały aparacik z bardzo dobrą 1“ matrycą 

i doskonałą jasnością od F1.8. Ostrzy bardzo szybko 

i precyzyjnie. 

Matryca nie jest co prawda największa, ale w praktyce 

sprawdził się bardzo dobrze. W przeciwieństwie do mojej 

lustrzanki Nikon D5100  potrafi  zrobić dobre zdjęcia 

krajobrazu przy wyższej wartości przysłony. Zaletą tego 

kompaktu jest bardzo szybki i dobrej jakości procesor 

obrazów, który wygładzi fotografie do wspaniałego efektu. 

Cena do 2 000,- 



Rozmiary kompaktów

PANASONIC LUMIX LX100 (jasność od 1.7 do 2.8) - cena 

Co prawda wyższa, ale jest to naprawdę świetny sprzęt z dużą 

 4/3“ matrycą. 

Większa matryca, relatywnie wysokie wartości ISO (800) 

i bardzo szybkie i precyzyjne ostrzenie, co jest idealne 

do fotografowania obiektów w ruchu. :-). Ten aparat nadaje się 

również dobrze do kręcenia filmów. 

Można je wykonać nawet w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 

pikseli). Muszę przyznać, że kręcenie filmów miło mnie 

zaskoczyło. Aparat  jest wyposażony w dobry procesor 

obrazowy i bardzo wrażliwy mikrofon, także otrzymujemy 

lepszy zapis, niż gdybyśmy nagrywali film średniej klasy 

lustrzanką, która nie ma nawet rozdzielczości 4K. 

Aparat polecam przede wszystkim amatorom, którzy chcą 

mieć sprzęt nieustannie pod ręką i nie potrzebują wymiany 

obiektywów. 

W celach profesjonalnych zostałbym jednoznacznie przy 

lustrzance. 

Cena do 3000,-



Rozmiary kompaktów

Zauważmy, że powiedzieliśmy o kompaktach marki  SONY 

I PANASONIC. Nie jest to żaden przypadek. Dla pewnych grup 

ludzi, marki te mogą oznaczać najlepsze możliwe rozwiązanie 

i dotyczy to również lustrzanek. 

Niedawno brałem udział w wykładzie pt. „sprzęt foto-video” 

i muszę powiedzieć, że gdybym skupiał się przede wszystkim 

na kręceniu filmów, bez zawahania wybrałbym markę 

PANASONIC. 

Konkretnie model GH4, który kosztuje jakieś 6 tysięcy złotych 

i  wygrał bitwę z profesjonalną kamerą za 60 tysięcy. 

Niewiarygodne! � 

Z tego wynika, że również w świecie fotografii te dwie marki 

będą prawdopodobnie najlepszym wyborem. Ich moc tkwi w 

ciągłym rozwoju. Co roku instalują najnowsze matryce 

i procesory, czym zyskują coraz większe grono użytkowników. 

Canon i Nikon są w tej kwestii bardziej konserwatywne. Przez 

długie lata istnienia na rynku, pojawiło się jedynie około 5-7 

generacji matryc. Owszem, za cenę najwyższej jakości 

i doskonałego wsparcia klienta. 



Droga do doskonałego reportażu

Odejdziemy teraz od kompaktów, których dość się 

nachwaliliśmy i przyjrzymy się kolejnym trzem drogom 

do idealnego aparatu. 

Będą to aparaty z wymiennymi obiektywami: 

Systemowe kompakty 

Lustrzanka z matrycą APS-C 

Lustrzanka z matrycą FULLFRAME 

Kompakty systemowe to aparaty, które łączą efekt dawany 

przez lustrzanki z małymi rozmiarami aparatów kompaktowych. 

Nie mają podnoszonego lusterka ani wizjera optycznego. Mogą 

być dzięki temu wyraźnie mniejsze i lżejsze od klasycznych 

lustrzanek. Ich cena jest często niższa lub porównywalna 

z klasyczną lustrzanką.  

Mniejszy rozmiar 

Przystępna cena 

Nowocześniejsze funkcje (wifi, gps, sterowanie telefonem) 

Tryb całkowicie manualny 



Droga do doskonałego reportażu

Lustrzanka z matrycą APS-C jest właściwie zwyczajnym 

aparatem. Różni się jedynie tym, że do wyświetlania 

fotografowanej sceny w celowniku korzysta z lusterka. 

Możemy spotka się również z określeniem lustrzanka 

jednoobiektywowa, co mówi nam, że lusterko jest opuszczane. 

Dzięki niemu zarówno ekspozycja jak i podgląd w wizjerze 

mogą być takie same. To za zasługą jednego obiektywu. 

Jeśli skorzystamy z obiektywu o szerokim polu widzenia 

 do sfotografowania krajobrazu, podgląd będzie identyczny. 

Tak samo wtedy, kiedy ustawimy obiektyw na większą 

odległość – podgląd znowu będzie odpowiadał temu, co 

zobaczymy w efekcie na zdjęciu. 

Lustrzanki mają naprawdę dużą matrycę i robią przepięknie 

ostre zdjęcia. Dzięki odpowiednim obiektywom umożliwiają 

także piękne rozmazanie tła. 

Dlaczego APS-C? Jest to nazwa zmniejszonej wersji kliszy 

filmowej. Związany jest z tym również tzw. CROP FAKTOR w 

którego przypadku ogniskową obiektywu należy pomnożyć 

przez ok. 1.5 x.  

100 % spolegliwości 

Duży wybór obiektywów 

Ergonomia 

Bardzo wysoka jakość obrazu 



Droga do doskonałego reportażu

Lustrzanka z matrycą FULLFRAME (FF) jest praktycznie 

stuprocentowo profesjonalnym aparatem. Osobiście 

polecałbym ten typ lustrzanki raczej dla bardzo 

zaawansowanych fotografów. Najnowsze modele mają co 

prawda intuicyjną obsługę, ale istnieje duże ryzyko, że 

początkujący entuzjasta nie wykorzysta w pełni potencjału jaki 

ma fullframe. 

36x24 mm – to jest średnia wielkość  matrycy. Całkiem spora, 

nie?  Oprócz tego, że dzięki wielkości zmieści się na niej więcej 

pikseli, pojedyncze piksele mogą być nieznacznie większe. 

Do czego się to przyda? 

Większy piksel = o wiele łatwiejsze i efektowniejsze 

zwiększenie ISO. Możemy zwiększać ISO, tzn. rozjaśniać 

zdjęcie do większych wartości (ISO 3200), praktycznie bez 

szumu. 

Kolejnym plusem jest brak CROP FAKTORA. To oznacza, że 

jeśli będziemy fotografować wnętrze  mając ustawioną krótką 

ogniskową, wystarczy nam  obiektyw 17 mm. 

W przypadku APS-C musiałoby to być 25,5 mm. 

100%  spolegliwości 

Duży wybór obiektywów 

Ergonomia 

Bardzo wysoka jakość obrazu 



Rekomendujemy klasykę

Na tę chwilę mogę polecić konkretne modele aparatów. 

Początkujący entuzjasta 

D5100 

D3200 

D3300 

D3400 

 

D5200 

D5500 

D7200

EOS 100D 

EOS 700D 

EOS 600D 

   EOS 1200D 

 

EOS 70D 

EOS 80D 

EOS 760D

Doświadczony fotograf
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