
Pojęcia związane z grafika komputerową 

1. Wyróżniamy dwa typy (rodzaje grafiki) komputerowej: rastrową i wektorową. W grafice 
rastrowej obraz jest złożony z punktów (pikseli). Grafika wektorowa –polega na zapamiętaniu 
matematycznego modelu obrazu składającego się z zestawu obiektów, które mają określone 
cechy, oraz ich wzajemnego położenia.  

2. Mapa bitowa powstaje w wyniku podziału obrazu na wiersze i kolumny przez co 
uzyskujemy tzw. raster(siatkę) składający się z określonej liczby punktów (pikseli) 
w każdym wierszu i kolumnie. Liczba pikseli w poziomie i pionie określa rozdzielczość 
(rozmiar) obrazu. Obraz jest złożeniem pikseli z których każdy ma określoną barwę. 

3. Obraz jest tym dokładniejszy im ma większą rozdzielczość -im więcej pikseli lub 
punktów przypada na cal (np.200 dpi) 

4. Jakość odwzorowania kolorów nosi nazwę głębi kolorów liczona w bitach:  

a)obraz czarno biały -1bit  

b)256 kolorów lub 256 odcieni szarości -8bitów (bajt)  

c)High Color czyli 65 536 kolorów -16bitów  

d) True Color czyli standard RGB -24bity 

5. Model RGB–dowolny kolor można uzyskać poprzez mieszanie trzech barw i ich 
odcieni: czerwonej, zielonej i niebieskiej.  

6. CMYK–model uzyskiwania barwnych obrazów stosowany w przypadku drukowania 
fotografii, rysunków na papierze. Dowolny kolor na wydruku uzyskujemy poprzez 
mieszanie odcieni: turkusowego (Cyjan), różowego (Magenta), żółtego (Yellow) 
i czerni (blacK) 

7. Obliczanie rozmiaru pliku graficznego 

a) Grafika czarno biała: każdy piksel może przyjąć kolor z wcześniej określonej 
(zdefiniowanej) palety barw, w naszym przypadku – czarny lub biały. W takiej palecie 
jeden piksel jest zapisany na jednym bicie (np. biały – 0, czarny –1). Obraz o 
rozdzielczości 800*600 zajmuje 480 000 bitów czyli 60 kB (bo 480 0001bitów : 8 = 60 
000 bajtów : 1024=58,59 kb). 

b) Odcienie szarości (zdjęcie czarno białe): w tym przypadku paleta barw przyjmuje 256 
odcieni szarości bo 28 (od głębokiej czerni, poprzez szarości do bieli). Każdy z pikseli 
jest zapisany więc na 8 bitach czyli 1 bajcie (np. biały – 00000000, czarny – 
11111111). Obraz o rozdzielczości 800*600 zajmuje ok. 480 kB bo 800*600 = 480 000 
pikseli a jeden piksel = 1 bajt czyli  
480 000 bajtów :1024=468kB 

c) Obraz kolorowy może być zapisany z użyciem palet o różnej głębi koloru (różnej 
liczbie kolorów i ich odcieni). Im większa liczba kolorów w palecie tym obraz jest 
wierniejszy ale też zajmuje więcej miejsca. 
Najprostszym rozwiązaniem jest przyjęcie palety o 256 kolorach. Tak jak w przypadku 
obrazu w odcieniach szarości, każdy z pikseli zapisany jest na 1 bajcie czyli 8 bitach 
(np. czerwony-01001110, seledynowy-10111011, itd.) Tak otrzymany obraz jest tylko 
w niewielkim stopniu zbliżony do oryginału. Rozmiar obrazu jest taki sam jak w 
przypadku odcieni szarości. 



d) Model RGB – każdy dowolny kolor można uzyskać poprzez mieszanie trzech 
następujących barw i ich odcieni: czerwonej, zielonej i niebieskiej. Jeżeli każdą z barw 
włącznie z odcieniami zapiszemy na trzech bajtach (czyli 24 bitach) uzyskamy 
możliwość zdefiniowania w palecie 224 czyli 16,8 mln kolorów. Tak określony kolor dla 
każdego z pikseli zajmuje 3 bajty, a obraz 800*600 – 480 000*3= 1 440 000 bajtów 
czyli 1,37 MB. Uzyskane odzwierciedlenie jest w takim przypadku wierne 
rzeczywistemu obrazowi. 

8. Od czego zależy rozmiar pliku graficznego? Rozmiar pliku graficznego zależy: 

•  od rozdzielczości obrazu  
•  od głębi kolorów. 

9. Co zrobić, aby móc tworzyć obrazy w pełni odzwierciedlające rzeczywistość, 
a jednocześnie zajmujące niewiele miejsca na dysku? Należy je kompresować. 

• Kompresja bezstratna 
• Kompresja stratna 

10. Aby dokonać kompresji pliku graficznego należy zapisać go w innym (niż .bmp) 
formacie. 

• Formaty plików graficznych (grafika rastrowa): 
• Gif 
• Jpg (jpeg) 
• Tif 
• Pcx 

 

 

 


