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CZY POTRZEBUJESZ
NOWY APARAT?

Jaki aparat wybrać? - strona 1

Pytanie 1: Czy potrzebujesz nowy aparat?
To pytanie może wydawać się banalne. Kiedy zadaję je na
moich kursach, zwykle słyszę trzy rodzaje odpowiedzi:
- Tak, bo w ogóle nie mam aparatu, a chcę robić zdjęcia – w
przypadku tej odpowiedzi najczęściej taka osoba w
rzeczywistości ma już aparat - w telefonie. Często nie jest to
aparat wysokiej jakości, ale po dłuższej rozmowie okazuje się,
że całkowicie wystarcza do większości amatorskich
zastosowań.
- Oczywiście, bo mój aparat jest już za stary, a ten nowy model,
który mam upatrzony ma miliard megapikseli - to jestem
jeszcze w stanie zrozumieć, ktoś po prostu lubi elektronikę
(sam częściej odwiedzam sklepy z różnymi kabelkami niż
jakiekolwiek inne).
- No pewnie, chcę robić lepsze zdjęcia - w tym przypadku
zwykle muszę boleśnie sprowadzić rozmówcę na ziemię. To
nie aparat robi zdjęcia! Poważnie! Zastanów się - kto jest
podpisany
pod
zdjęciem
wiszącym
w
galerii
lub
opublikowanym w gazecie? Nikon, Canon, Sony czy jego autor?
No właśnie.
Znacznie ważniejsze od sprzętu są umiejętności. Czasami lepiej
zainwestować w wiedzę, niż wydać duże pieniądze na sprzęt,
którego nigdy w pełni się nie wykorzysta bez odpowiedniego
przygotowania.Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z fotografią –
moja porada: nie zaczynaj jej od zakupu aparatu. Lepiej
poszerzaj swoją wiedzę za darmo (np. w internecie) lub
niewielką część pieniędzy zaplanowanych na kupno aparatu
wydaj na podstawowy kurs fotograficzny czy fachową
literaturę. Od czasu do czasu pożycz aparat od kogoś
znajomego (lub z wypożyczalni za nieduże pieniądze) i
przekonaj się, czy rzeczywiście fotografia jest tym, co Cię
zafascynuje na dłuższy czas. Jeśli tak - świetnie, kup aparat.
Jeśli nie – nic nie stracisz, bo nowo zdobyta wiedza pozostanie i
kto wie czy kiedyś się nie przyda.
Teraz odpowiedz sobie na pytanie: czy rzeczywiście
potrzebujesz nowego aparatu? Jeśli tak, to czytaj dalej.
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CO BĘDZIESZ
FOTOGRAFOWAĆ?
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Pytanie 2: Co będziesz fotografować?
Kupując aparat musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki
rodzaj zdjęć będziesz najczęściej wykonywać? Czy interesuje
Cię fotografia przyrody? Może chcesz robić reportaże
fotograficzne? A może potrzebujesz małego, lekkiego aparatu
do robienia zdjęć podczas wyjazdów?
Są różne rodzaje aparatów (więcej o nich w dalszej części
ebooka), każdy z nich ma swoje zalety i wady. Tworząc reklamę
musisz dokładnie znać grupę docelową, do której będzie ona
skierowana. Kupując aparat powinieneś wiedzieć, do czego
będzie Ci potrzebny.
W przypadku fotografii reportażowej, dobrze jest mieć w
aparacie szybki autofocus (automatyczne ustawianie ostrości).
Jeśli planujesz fotografować przyrodę, niezbędny może okazać
się aparat z długoogniskowym obiektywem (czyli, jak to się
potocznie mówi, z dużym zoomem). Jeśli chcesz fotografować
komercyjne zlecenia np. wesela, powinieneś rozważyć zakup
droższego aparatu (w końcu będzie na siebie zarabiał) i jasnych
obiektywów (czyli takich, które mają możliwie niską wartość
przysłony/duży otwór przysłony – więcej o konkretnych
parametrach w dalszej części ebooka).
Jeśli jeszcze nie wiesz, jaki rodzaj fotografii będziesz
wykonywać najczęściej, radziłbym znalezienie aparatu
najbardziej uniwersalnego – z jednej strony nie ogromnej,
ciężkiej i drogiej lustrzanki, z drugiej zaś pozwalającego na
ewentualną „rozbudowę” (np. bezlusterkowca lub lustrzanki z
wymiennymi obiektywami).
Aparaty są bardzo często używane jako kamery. Lustrzanki i
bezlusterkowce z jasnymi obiektywami pozwalają na
uzyskanie pięknego rozmycia tła, które nadaje nagraniom
wideo bardziej profesjonalny, filmowy wygląd. Zastanów się,
czy również parametry związane z filmowaniem (rozdzielczość
materiałów wideo, ilość klatek na sekundę) nie staną się dla
Ciebie istotne.
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NA JAKIE PARAMETRY
APARATU ZWRÓCIĆ
UWAGĘ?
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Pytanie 3: Na jakie parametry aparatu zwrócić
uwagę?
W sklepach z elektroniką z każdego regału atakują nas
krzykliwe
hasła
reklamowe.
Zwykle
jednak
aparaty
reklamowane jako supernowoczesne i mające wręcz
kosmiczne rozwiązania technologiczne mają podobne
parametry co inne, znacznie tańsze i mniej nachalnie
promowane modele. Parametry aparatów podawane w
reklamach zwykle nie są istotne. Najlepiej więc nie sugerować
się nimi i na spokojnie patrzeć na te parametry, które mają
realny wpływ na zdjęcie.
Na jakie najważniejsze parametry zwrócić szczególną uwagę?
- Obiektyw - dobry aparat ze słabym obiektywem może dawać
zdjęcia słabsze j jakości niż gorszy aparat z lepszym
obiektywem.
W
przypadku
aparatów
kompaktowych
najczęściej obiektyw jest wbudowany w aparat. W przypadku
bezlusterkowców i lustrzanek możemy zmieniać obiektywy, co
jest bardzo przydatne, jeśli planujemy dłuższą przygodę z
fotografią. Obiektywy o zmiennej ogniskowej nazywane są
popularnie zoomami. Przy zakupie kompaktów warto zwrócić
uwagę na to, czy zoom jest optyczny czy cyfrowy. Wartość
zoomu optycznego określa o ile obraz zostanie przybliżony
przez obiektyw. W przypadku zoomu cyfrowego również
widzimy na wyświetlaczu obraz przybliżony, jednak jest on
wyciętym fragmentem obrazu matrycy o znacznie mniejszej
rozdzielczości i gorszej jakości.
- Wielkość matrycy - w zależności od aparatu, matryca może
być mała lub np. pełnoklatkowa (czyli wielkości klatki w filmie
analogowym 35mm). Ogólna zasada mówi, że im większa
matryca, tym lepiej. Niestety, zwykle również droższa.
- Rozdzielczość matrycy i ISO - matryca jest cyfrowym
odpowiednikiem negatywu w aparacie analogowym. To na niej
powstaje obraz, jest więc sercem naszego aparatu. Producenci
prześcigają się w tworzeniu matryc o coraz większej
rozdzielczości. Warto jednak, zamiast na megapiksele, spojrzeć
na różne dostępne w internecie testy poszczególnych modeli
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aparatów pod względem zachowania się matrycy przy dużych
wartościach ISO (czyli z ustawioną wysoką czułością matrycy
podczas robienia zdjęć przy słabym świetle). Może się okazać,
że aparat o matrycy 24 megapikselowej będzie dawał w złych
warunkach oświetleniowych gorszej jakości zdjęcia (z dużą
ilością tzw. szumów), niż inny aparat o matrycy z mniejszą
rozdzielczością.
- Możliwość ustawień manualnych - jeśli chcemy nieco
poważniej zająć się fotografią, powinniśmy mieć możliwość
ręcznego doboru poszczególnych parametrów (przysłony,
czasu naświetlania, ISO). O ile większość droższych aparatów
ma taką możliwość, o tyle nie wszystkie tanie kompakty ją
mają. Warto przed zakupem to sprawdzić.
- Żywotność baterii - zmorą niektórych bezlusterkowców,
szczególnie podczas filmowania, jest pochłanianie dużej ilości
energii. Zanim kupimy aparat warto sprawdzić ile zdjęć czy
nagrań będziemy w stanie wykonać na jednej baterii.
- Ergonomia - to jeden z niewielu parametrów, których nie
jesteśmy w stanie ocenić bez wizyty w stacjonarnym sklepie.
Możemy sprawdzić w internecie opinie na temat ergonomii i
wygody użytkowania danego modelu, jednak najlepiej
samemu się przekonać jak nam aparat leży w ręku. Warto
wybrać kilka modeli odpowiadających naszym wymaganiom
technicznym i sprawdzić w sklepie, który najlepiej nam się
używa.
- Dodatkowe akcesoria - kupując aparat na lata warto
dowiedzieć się, jaki asortyment akcesoriów i obiektywów jest
dostępny na rynku dla konkretnego modelu. Może się okazać,
że aparat danej firmy ma świetnie paramenty i niską cenę,
jednak gdy będziemy chcieli dokupić do niego dodatkowy
obiektyw, będzie on znacznie droższy, niż np. obiektyw o
podobnych parametrach pasujący do innego modelu. Są
sposoby na obejście tego problemu (można np. używać
przejściówek i stosować w aparacie obiektywy innego
producenta), ale zawsze lepiej wcześniej zorientować się, jakie
mamy możliwości rozbudowy naszego zestawu.
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4
BEZLUSTERKOWIEC,
LUSTRZANKA CZY
KOMPAKT?
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Pytanie 4: Bezlusterkowiec, lustrzanka
czy kompakt?
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów aparatów, a każdy z
nich ma swoje zalety i wady. Można je podzielić na 3 główne
kategorie:
- Aparaty kompaktowe - niewątpliwą zaletą jest ich...
kompaktowość - są po prostu małe. Aparat kompaktowy jest
tani, a niektóre modele zaskakują liczbą możliwości. Możemy
go zabrać ze sobą wszędzie, nie ciąży nam w plecaku i jest
zawsze pod ręką. Niestety, zwykle zdjęcia z kompaktów są
słabszej jakości, niż z droższych aparatów, nie mają wymiennej
optyki (wymiennych obiektywów) a o zdjęciach w słabym
świetle raczej możemy zapomnieć. Są oczywiście wyjątki,
dlatego warto przed zakupem dokładnie przestudiować
parametry wybranego modelu. Aparat kompaktowy to dobry
wybór na początek przygody z fotografią. Jeśli zacznie nas
ograniczać – zawsze możemy kupić lepszy. Jeśli po jakimś
czasie okaże się, że fotografia nie jest naszą pasją – niewielka
małpka i tak przyda się na wyjazdy czy rodzinne imprezy.
- Bezlusterkowce - coraz popularniejsze bezlusterkowce to
kompromis pomiędzy kompaktem a lustrzanką. Nie oznacza to
jednak wcale, że zdjęcia z bezlusterkowca będą słabszej
jakości niż z lustrzanki. Może być wręcz przeciwnie. Chodzi
raczej o wielkość aparatu – bezlusterkowce mają zalety
lustrzanek, ale są mniejsze i lżejsze. Bezlusterkowce zużywają
zwykle więcej energii niż lustrzanki, warto więc zaopatrzyć się
w dodatkowe baterie. Aparat bezlusterkowy ma możliwość
zmiany obiektywów, więc to świetny wybór zarówno dla
profesjonalistów jak i bardziej zaawansowanych amatorów.
- Lustrzanki - niewątpliwą zaletą lustrzanek jest możliwość
zmiany obiektywów. Jeśli ktoś ma duże dłonie, znacznie
przyjemniej będzie mu się używało lustrzanki niż małego
kompakta czy bezlusterkowca. Lustrzanki jednak sporo ważą i
może to przeszkadzać, jeśli np. wybieramy się na wyprawę w
góry. Lustrzanki to dobry wybór dla każdego – znajdziemy
bowiem na rynku zarówno tanie amatorskie modele, jak i
droższe i bardziej zaawansowane. Przed zakupem warto się
jednak zastanowić, czy np. do sporadycznego użytkowania na
wyjazdach lepszym wyborem nie będzie mały, lekki aparat.
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5
JAKĄ MARKĘ
WYBRAĆ?
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Pytanie 5: Jaką markę wybrać?
Na rynku dostępne są tysiące aparatów wielu producentów.
Przy wyborze aparatu, szczególnie w przypadku modeli ze
zmiennymi obiektywami, warto zwrócić uwagę na jego markę.
Znane marki, takie jak Canon, Nikon, Sony czy inne, mają nie
tylko swoją renomę, mają również spory wybór akcesoriów i
obiektywów. Zanim zdecydujemy się na zakup konkretnej
marki aparatu warto zobaczyć ceny i rodzaje dostępnych
obiektywów.
Kiedy wybieramy konkretną markę aparatu, często zostajemy z
nią na długie lata. Przyzwyczajamy się do rozmieszczenia
przycisków, umiemy szybko zmieniać ustawienia czy poruszać
się po menu. Zmieniając po dłuższym czasie aparat np. z
Canona na Nikona, musimy liczyć się z tym, że zakupione przez
nas wcześniej obiektywy nie będą kompatybilne.
Można oczywiście kupić odpowiednie przejściówki lub po
prostu sprzedać stare obiektywy i kupić takie, które będą
pasowały do danego systemu. Z doświadczenia wiem jednak,
że taka zmiana nie jest wcale łatwa, a zmiana przyzwyczajeń
czasami nie przychodzi tak szybko, jakbyśmy tego chcieli.
Wybierając konkretny system (Canon, Nikon itp.) oczywiście nie
jesteśmy na niego skazani do końca życia, ale jak mówi stare
powiedzenie - przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka.
Warto więc przed podjęciem decyzji o zakupie przejrzeć
internet w poszukiwaniu opinii użytkowników i porównać ceny
obiektywów, które w bliższej lub dalszej przyszłości planujemy
zakupić.
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6
ILE PIENIĘDZY
CHCESZ WYDAĆ?
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Pytanie 6: Ile pieniędzy chcesz wydać?
Przed zakupem aparatu konieczne jest określenie budżetu, jaki
chcemy na niego przeznaczyć. Cena to często jeden z
ważniejszych czynników, jaki wpływa na wybór konkretnego
modelu. Zastanów się ile pieniędzy chcesz przeznaczyć na cały
zestaw (np. body czyli aparat + obiektywy + osprzęt).
Jeśli zdecydujesz się na aparat z wymienną optyką, warto jest
zwrócić uwagę nie tylko na body aparatu, ale i na obiektywy.
Może być tak, że kupisz świetne body, ale zabraknie Ci
pieniędzy na dobry obiektyw.
Warto zapoznać się z opiniami na temat konkretnych modeli
obiektywów. Dzięki temu można znaleźć optymalny zestaw
spełniający nasze potrzeby.
Tanie lustrzanki zwykle sprzedawane są z tzw. obiektywem
kitowym. Jest to najczęściej standardowy obiektyw
zmiennoogniskowy. Obiektywy kitowe nie są jednak wysokiej
jakości, bywają dosyć ciemne (mają wysoką wartość
minimalną przysłony np. f/4). Może się okazać, że znacznie
efektywniej (a na zdjęciach efektowniej) będzie zdecydować
się na tańszą lustrzankę z obiektywem kitowym, a
zaoszczędzone pieniądze wydać na dodatkowy obiektyw
stałoogniskowy (np. jasny obiektyw portretowy z przysłoną
f/1.8). W miarę tani ale jasny obiektyw potrafi pozytywnie
zaskoczyć.
Jeśli już "wkręcimy się" w fotografię - możemy pomyśleć o
zakupie kilku obiektywów stosowanych w starych aparatach,
takich jak np. Zenith. Obiektywy te mają bagnet M42, ale łatwo
znajdziemy
w
internecie
odpowiednią
przejściówkę.
Obiektywy te są często sprzedawane za grosze, a dają
naprawdę interesujące efekty. Oczywiście nie możemy w nich
liczyć na autofocus ale - coś za coś.
Cena dobrego obiektywu z autofocusem może często
wielokrotnie przekroczyć cenę aparatu. Warto mieć to na
uwadze, kiedy ustala się budżet na nowy aparat.
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GDZIE KUPIĆ
APARAT?
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Pytanie 7: Gdzie kupić aparat?
Zanim kupisz aparat, koniecznie go przetestuj. Idź do sklepu z
elektroniką, weź go do ręki i zobacz "jak leży". Czy układ
przycisków jest na tyle intuicyjny, że nie będzie Ci przeszkadzał
podczas wykonywania zdjęć? Czy ekran jest wystarczającej
wielkości i odpowiednio jasny?
Po następnym zdaniu pewnie większość właścicieli sklepów
stacjonarnych będzie planowała zlinczowanie skromnej osoby
autora tego ebooka, ale skłamałbym, gdybym tego nie napisał:
w internecie prawie zawsze jest taniej. Jeśli już przetestowałeś
kilka modeli i zdecydujesz się na konkretny, sprawdź w
porównywarkach internetowych gdzie dostaniesz ten model w
najlepszej cenie. Aparat to nie chleb, który w jednej piekarni
będzie lepszy, a w innej gorszy, więc nie ma znaczenia gdzie go
kupujesz. To dokładnie taki sam aparat, w takim samym
pudełku. Szczególnie, że gwarancja na sprzęt to często
gwarancja producenta i sklep nawet nie pośredniczy w
ewentualnym procesie naprawy.
Jeśli masz znajomych za granicą lub wybierasz się np. do USA
czy Hong Kongu - warto zorientować się, jak tak klarują się
ceny sprzętu. W większości przypadków uda Ci się kupić taki
sam aparat kilkaset złotych taniej. W przypadku sprzętu
zakupionego za granicą z gwarancją bywa różnie - wcześniej
warto się zorientować, czy w razie jakiś problemów gwarancja
będzie uznana i cała operacja nie będzie tylko złudną
oszczędnością.
Przy zakupach przez internet należy też być ostrożnym. Jeśli
widzisz, że dany model aparatu we wszystkich sklepach
kosztuje w granicach 4000 zł, a w jednym 3000 zł, lepiej
dobrze się zastanów i sprawdź dokładnie opis produktu (moze
jest powystawowy, lekko uszkodzony) , bo często oszczędny
płaci dwa razy.
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Podsumowanie
Wybór aparatu fotograficznego, w szczególności tego
pierwszego, nie jest sprawą łatwą. W końcu chcemy, aby robił
piękne zdjęcia. Błąd!
Należy pamiętać, że to nie aparat robi zdjęcia, tylko fotograf.
Sprzęt jest ważny, ale nie najważniejszy.
Używając najnowszego modelu aparatu fotograficznego dobry
fotograf z łatwością zrobi dobre zdjęcie. Amatorowi natomiast,
nawet na najlepszym sprzęcie, będzie bardzo trudno tego
dokonać.
Technika idzie do przodu i aparaty fotograficzne mają coraz
więcej funkcji. Nie ma jednak jeszcze technologii, która miała
by... wrażliwość artystyczną. Dobre zdjęcie to nie tylko
zatrzymany obraz – to środek przekazu, który jest kluczem,
który otwiera we wnętrzu odbiorcy zamknięte na kłódkę
pudełko z napisem „emocje”. Niezależnie od tego, czy jest to
portret, reportaż z podróży czy zdjęcie reklamowe.
Fotografia może być chwilowym zauroczeniem, ale również
miłością życia. Życzę Wam, drodzy czytelnicy, abyście
poszerzając swoją wiedzę znaleźli w fotografii niezwykłą i
trwałą pasję.
Z pozdrowieniami
Janusz Pietroszek
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