
Praca na warstwach 

Czym są warstwy? 

Można sobie wyobrazić, że są to 

nakładane na siebie arkusze zawierające 

jakieś elementy graficzne. Arkusze te 

mogą się wzajemnie przenikać. Mamy 

nadzieję, że rysunek obok pozwoli ci lepiej 

to zrozumieć. Warstwy w znacznym 

stopniu ułatwiają montaż fotograficzny. 

Pokażemy to na kilku przykładach.  

Przedstawione przykłady możesz potraktować jako ćwiczenia doskonalące 

umiejętność wykorzystywania warstw. 

 

Plakat 

Otrzymałeś zadanie wykonania projektu plakatu z okazji Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień – największego w Polsce 

i jednego z ważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Plakat powinien 

zawierać element nawiązujący do jesieni. Ponadto powinien zawierać element 

kojarzący się z muzyką i Warszawą. Dzieło musi być przedstawione na arkuszu 

formatu A4. 

Pracę musisz wykonać w oparciu o elementy graficzne (do pobrania z platformy 

edukacyjnej) pokazane niżej. 

           . 

Na projekcie należy umieścić napisy: „Warszawska Jesień” i „2013”. 

 



 

Droga do celu: 

 W programie PhotoFiltre otwórz wybrane pliki (lisc.jpg, Fryderyk.jpg 

i klucz.png). 

 

 

 

 Z fotografii lisc.jpg, Fryderyk.jpg i klucz.png 

wyodrębnij elementy do wykorzystania na 

plakacie. Proponujemy zastosowanie narzędzia 

Wielokąt [J] . Wielokąt pozwala dość 

dokładnie zaznaczyć wybrany obiekt. 

Starannie zaznaczaj krawędź liścia krótkimi 

odcinkami. Dla utwierdzenia linii zaznaczenia na 

krawędzi liścia klikaj lewym przyciskiem myszy, 

zawsze wtedy, kiedy chcesz zmienić kierunek 

linii. Postępuj tak, aż do zamknięcia zaznaczenia.  

Pamiętaj, że większą dokłądność zaznaczenia uzyskasz, kidy działanie to 

wykonasz na powiększonym obrazie. Podgląd obrazu powiększysz stosując 



narzędzie Przybliż +   

 Po zaznaczeniu obiektu. Kliknij prawym 

przyciskiem myszy w obszarze zaznaczenia 

i z menu podręcznego wybierz polecenie 

Przytnij obraz. Powinieneś uzyskać efekt 

podobny do pokazanego niżej. 

 

 Posługując się narzędziem gumka [V]  

postaraj się złagodzić obrys liścia tak, aby jego 

krawędzie były bardziej naturalne „miękkie”. 

W tym celu po wskazaniu tego narzędzia dokonaj 

ustawień takich jak niżej. 

 

 

Dla uzyskania większej dokładności często zmieniaj średnicę gumki, siłę nacisku i 

jej kształt. 

 Analogicznie postępuj ze zdjęciem pomnika Fryderyka Szopena. 

  



 Kiedy już uporasz się z liściem i pomnikiem utwórz nowy obraz, klikając na 

przycisku . W okienku dialogowym dokonaj ustawień takich jak na rysunku niżej. 

 

 Na nowoutworzony (pusty) obraz nałóż maskę, używając narzędzia 

PhotoMask  tak, jak pokazuje to poniższy rysunek. 

 

  



 

 

W kolejnych krokach, na tak utworzone tło, nakładaj elementy składowe plakatu. 

W tym celu kolejno wycinaj obiekty: liść, pomnik i klucz wiolinowy i wklejaj je okienku 

plakatu. 

 Na zdjęciu z liściem zaznacz obszary wypełnione białym kolorem 

(tło). Użyj do tego narzędzia Magiczna różdżka [L] . Przed 

użyciem tego narzędzia ustaw jego parametry tak, jak obok. 

Parametr Tolerancja określa zakres odcienia koloru jaki zostanie 

zaznaczony. Dopuszczalna wartość tego parametru zawiera się 

między 1, a 100. Zaznaczenie pozycji Kolor spowoduje, że po 

kliknięciu różdżką na obszarze wypełnionym   

jakimś kolorem zaznaczony zostanie ten obszar i wszystkie inne wypełnione 

takim kolorem. Jeśli nie zaznaczymy tej pozycji to różdżka zaznaczy tylko 

kliknięty obszar. 

 Odwróć zaznaczenie, używając skrótu klawiszowego Ctrl + I. 

Po wykonaniu tej operacji zaznaczony będzie liść. 

 Skopiuj zaznaczony obraz (liść), używając skrótu klawiszowego Ctrl + C. 

 W okienku plakatu wklej skopiowany wizerunek liścia ), używając skrótu 

klawiszowego Ctrl + V. 

 



 

 

Po wklejeniu wcześniej skopiowanego liścia w okienku tworzonego plakatu pojawiła 

się nowa warstwa (Warstwa1). Wklej do tego okienka pozostałe elementy (Fryderyk i 

klucz). 

 

 

 



Pamiętaj! 

Jeśli chcesz przesunąć warstwę, lub wykonać na niej jakąś operację (np. 

zniekształcenie), to najpierw musisz kliknąć na narzędziu Menadżer warstw [W] 

.w przyborniku narzędzi. 

 

W następnych krokach rozmieść odpowiednio poszczególne elementy, zmień też ich 

format. 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie warstwy zawierającej liść i z menu 

podręcznego wybierz polecenie Rozciąganie. 

 Przeciągając punkty zaczepienia zdeformuj liść tak, jak na rysunku niżej. 

 

 

 

 Po dokonaniu odpowiedniej deformacji liścia kliknij prawym przyciskiem myszy w 

obszarze zaznaczenia i wydaj polecenie Zatwierdzenie. 

 Przesuń pomnik w odpowiednie miejsce. 

 



 

 Używając gumki dopasuj podstawę pomnika tak, aby lepiej komponowała się z 

całością. 

 

 Mając zaznaczoną warstwę z pomnikiem zmień jego kolorystykę, klikając w 

przycisk Sepia . 

 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę warstwy z kluczem wiolinowym i z 

menu podręcznego wybierz Opcje… 

 W oknie dialogowym Opcje… ustaw przeźroczystość warstwy na 55%. 

 



 

 Wprowadź napis „Warszawska Jesień” i datę „2013”. W tym celu: 

o Kliknij na przycisku Tekst [Ctrl + T] i wypełnij okienko. 

 

o W podobny sposób wprowadź napis „2013”. 

Pamiętaj, aby przed wprowadzeniem tekstu zaznaczona była warstwa położona 

najwyżej (na wierzchu). W ten sposób warstwa z tekstem po jego zatwierdzeniu 

pojawi się na wierzchu i nie będą jej przykrywały inne warstwy. 

 

GOTOWE! 



 

 

Na koniec zapisz swoją pracę w dwóch wersjach: w oryginalnym formacie programu 

PhotoFiltre pfi oraz w formacie jpg. 

 

i 

 

 

W pliku pfi zapisany zostanie cały projekt z zachowaniem warstw. W pliku jpg obraz 

zostanie spłaszczony, wszystkie warstwy zostaną połączone w jedną. Jeśli nie 



zapiszesz pliku w formacie pfi to w razie konieczności dokonania poprawek w 

projekcie będziesz musiał wykonać całą pracę od początku. Tak, więc pamiętaj 

zawsze warto jest zapisywać pracę z zachowaniem warstw (pfi). 

 

Niżej pokazujemy kilka przykładów obrazów wykonanych z wykorzystaniem warstw. 

Mamy nadzieję, że przykłady te zainspirują cię do dalszej twórczej działalności. 

 

Przykład 1 

 
Przykład 2 

 



 
 

Przykład 3 

 

 
  



Przykład 3 

 


