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Jan Mobilny kręci filmy
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Wprowadzenie 
Czego się nauczymy:

• jak wykorzystywać smartfon do robienia zdjęć i filmów,
• poznamy mechanizmy działania karty SD i zasady czyszczenia 

karty ze zbędnych plików,
• jak tworzyć filmy w aplikacji Magisto i InShot.
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Kontrakt: 

1. Szanujemy się wzajemnie 

2. Nie przerywamy sobie nawzajem

3. Na bieżąco sygnalizujemy trudności 
i problemy 

4. Zachowujemy dyskrecję  
(to, co wydarza się na zajęciach, zostaje 
na zajęciach)

5. Nie wahamy się prosić o pomoc

6. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach
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Pierwsza godzina:
• wstęp teoretyczny  - smartfon, jako 

narzędzie do profesjonalnego robienia 
zdjęć i kręcenia filmów

• omówienie zasady zarządzanie 
miejscem na karcie SD i czyszczenia 
pamięci

• ćwiczenie
• omówienie ćwiczenia 
• dyskusja
• wstęp teoretyczny (aplikacja Magisto) 
• instalacja aplikacji i omówienie 

działania  

Przerwa (15-20 minut)

Organizacja zajęć :

Druga godzina: 
• ćwiczenie
• omówienie ćwiczenia
• dyskusja
• wstęp teoretyczny (aplikacja InShot)
• instalacja aplikacji i omówienie 

działania 
• ćwiczenie
• omówienie ćwiczenia
• dyskusja 
• podsumowanie
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Smartfony stanowią znakomite narzędzie rejestracji zdjęciowej 
i filmowej zarówno wydarzeń o charakterze osobistym jak 
i zawodowym. 

Z badan empikfoto.pl wynika, że już prawie połowa zdjęć jest 
robiona smartfonami. Z telefonu pochodzi także co trzecie 
wywołane zdjęcie. Nowoczesne smartfony dysponują coraz 
lepszymi aparatami, co gwarantuje nam wysokiej jakości zdjęcia 
i filmy.
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Czy smartfon może 
zastąpić 

zwykły aparat?
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Smartfon i karta SD
Niezależnie od tego, czy smartfon posiada 8 czy 128 GB 
wbudowanej pamięci na dane, kończące się miejsce da się we 
znaki w najmniej oczekiwanym momencie – podczas robienia 
zdjęć na wakacjach czy przy próbie instalacji kolejnej, ważnej 
w danym momencie aplikacji.
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Zdjęcia i filmy, które wykonujemy naszym smartfonem  zapisują 
się na wewnętrznej karcie (pamięci). Robiąc duże ilości zdjęć 
i filmów, nasza karta szybko się zapełni. Co wtedy? Po pierwsze 
należy systematycznie “robić porządki” na karcie usuwając 
zbędne pliki i nieużywane aplikacje. Często to właśnie media - 
zdjęcia i filmy - zajmują dużo miejsca na karcie. Po drugie warto 
przegrywać nasze zasoby na inne nośniki - komputer, dysk 
zewnętrzny, pendrive.
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Ćwiczenie:
1. Wyszukaj na swoim smartfonie folder “Pobrane”,  

sprawdź zawartość  i usuń zbędne pliki. 

2. Wyszukaj „Galerię” - miejsce przechowywania zdjęć, sprawdź 
zawartość i usuń zbędne pliki - zdjęcia lub filmy.
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Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  
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Magisto - magiczna edycja wideo 
Magisto jest to uniwersalna, intuicyjna aplikacja służąca do 
półautomatycznej obróbki wideo.
Z prostych nagrań i zdjęć Magisto zmontuje prawdziwą kreację 
artystyczną. 
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W wyszukiwarce sklepu Play wpisz: 
Magisto  

Po pojawieniu się ekranu z aplikacją 
wybierz ZAINSTALUJ.

Poczekaj aż pojawi się przycisk OTWÓRZ 
i wybierz go.

Aplikacja wymaga logowania - można 
to zrobić logując się za pośrednictwem 

swojego konta na Facebooku, Google lub 
konta e-mailowego.

Aby rozpocząć wybierz ikonę 
zielonego plusa.

Następnie z galerii wybierz zdjęcia 
i pliki wideo, które chcesz zamieścić 
w swoim filmie. W darmowej wersji 

aplikacji można dodać 10 plików 
wideo i 10 zdjęć. Gdy mamy już 

komplet wybieramy przycisk Dalej 
znajdujący się na górze ekranu.



13/30

Przechodzimy do wyboru stylu 
naszego filmu. Wybierając ikonę Play 

włączamy podgląd stylu, klikając 
w miniaturę wybieramy styl filmu.

Kolejnym etapem jest wybór ścieżki dźwiękowej. Klikając w ikonę Play 
włączamy odsłuch muzyki, klikając w miniaturę wybieramy ścieżkę 
dźwiękową. Możemy tutaj skorzystać z funkcji Filtruj i wybrać rodzaj 

muzyki, jaki preferujemy np. instrumentalną.
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Pozostaje nam tylko wpisać tytuł 
naszego filmu i gotowe. Teraz 

wybieramy zielony przycisk - Utwórz 
mój film. Tworzenie filmu przez 
aplikacje zajmuje kilka minut.

Na naszym ekranie pojawia się wersja robocza. Klikamy w ikonę Play możemy 
zobaczyć nasz film. Jeśli uznamy, że film jest gotowy wybieramy przycisk 

Zapisz, jeśli chcemy wrócić do edycji wybieramy Edytuj.
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Zapisując nasz film mamy do wyboru Album prywatny lub Publiczny. Jeśli 
chcemy udostępnić nasz film znajomym czy rodzinie należy wybrać opcję Moja 
publiczna tablica. Następnie klikamy w przycisk Gotowe. Wyświetli się zestaw 
programów, w których możemy udostępnić nasz film - Facebook, Instagram, 

Gmail, YouTube i inne. Klikamy w ikonę programu i udostępniamy.

Wybierając trzy kropki rozwija się 
okno, w którym mamy możliwość 

usunięcia, udostępnienia, 
skopiowania lub edycji naszego 

filmu.
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Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  
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Filmy i zdjęcia w aplikacji InShot
InShot to intuicyjna, uniwersalna aplikacja, dzięki której 
edytujemy zdjęcia i pliki wideo. 

• Po uruchomieniu trzeba zdecydować się na jedną z trzech 
dostępnych opcji: Wideo (obróbkę filmu), Seryjne (obróbka 
zdjęć) lub Kolaż (stworzenie kolażu).

• Aplikacja posiada wersję płatną, która umożliwia korzystanie 
z wszystkich filtrów, efektów i naklejek. W płatnej wersji nie 
pojawiają się także reklamy.
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W wyszukiwarce sklepu Play wpisz : 
InShot 

Po pojawieniu się ekranu z aplikacją 
wybierz ZAINSTALUJ. 

Poczekaj aż pojawi się przycisk 
OTWÓRZ i  wybierz go.

Po otwarciu aplikacji wyświetli się 
ekran startowy.

Gdy tworzymy nasz pierwszy 
materiał pojawia się pytanie 

systemowe o zezwolenie na dostęp 
do karty SD. Należy kliknąć  ZEZWÓL.
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Tworzymy  wideo.
Na ekranie startowym wybieramy 

ikonę Wideo.

Wybieramy filmy do naszego 
materiału klikając w  miniatury 

podglądu.

Już na tym etapie możemy przyciąć 
długość filmy klikając w ikonę 

nożyczek, a następnie przyciąć wideo 
do interesującej nas długości.
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Na dole ekranu widzimy pasek z całym filmem, możemy go przesuwać do 
przodu - do tyłu dodając efekty specjalne, jakie chcemy uzyskać:

Po wybraniu wszystkich filmów, 
które chcemy zmontować klikamy 

zieloną przycisk i przechodzimy 
do ekranu obróbki, gdzie możemy 
wybierać spośród szeregu efektów 
– dopasowanie rozmiaru i tła, filtry, 
edycja kolorów, dźwięku i prędkości, 

dodawanie tekstów i naklejek.

WYTNIJ - tu mamy możliwość 
przycinanie długości kadru. 

PŁÓTNO - tu możemy dobrać proporcje obrazu 
i obszar ekranu,  jaki ma zajmować film. Po 

wybraniu naszej opcji klikamy w ikonę akceptacji 
- po prawej - akceptujemy tylko do wybranego 

filmu, po lewej akceptujemy do zastosowania do 
wszystkich filmów.
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TŁO - tu możemy wybrać tło - może 
to być kadr filmu lub kolor z palety 

kolorów,  

FILTR - tu możemy skorzystać 
z filtrów i efektów specjalnych 
nadających naszemu finalnemu 

materiałowi określonego charakteru. 

UWAGA: niektóre efekty są dostępne 
tylko w wersji płatnej
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MUZYKA - tu możemy 
wybrać ścieżkę dźwiękową 

do naszego filmu

NAKLEJKA - umożliwia 
dodawanie emotikonów 

i ruchomych grafik 

TEKST - w bardzo łatwy sposób dodamy tytuł, i inne 
teksty, wybierając kolor, wielkość napisu, tło na jakim 

pojawia się napis. długości wyświetlania napisu. 
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Gdy nasz film jest gotowy 
wybieramy na górze ekranu przycisk 

ZAPISZ, a następnie wybieramy 
rozdzielczości, w jakiej chcemy 

zapisać film. Czekamy kilka minut, 
w czasie których trwa konwersja 
naszego filmu do wersji finalnej.

Film zapisuje się na telefonie 
w Galerii w katalogu InShot. Stąd 
możemy go pobrać na komputer, 

wysłać pocztą elektroniczną 
lub udostępnić na portalach 

społecznościowych.

Tworzymy kolaż zdjęć
Na ekranie startowym wybieramy 

ikonę Kolaż. 
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Wybieramy od 1 do 9 zdjęć. Po wybraniu i zaakceptowaniu zdjeć możemy przystąpić do ich obróbki:

UKŁAD - wybieramy układ 
kolażu. W wybranym układzie 

możemy zmienić kolejność 
zdjęć - przytrzymujemy zdjęcie 

i przesuwamy w wybrane miejsce. 

GRANICA - wybieramy obwódkę 
zdjęć. 
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TŁO - wybieramy kolor ramki. PŁÓTNO - wybieramy proporcje 
naszego kolażu. 

FILTR - dobieramy filtry i efekty 
specjalne. 
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TEKST - dodajemy tekst, 
a następnie wybieramy jego 
parametry - font, kolor, styl.  

RAMKA - możemy wybrać specjalny 
format ramki w kształcie, serca, 

gwiazdy czy trójkąta. 

Gdy nasz kolaż jest gotowy klikamy na 
górze ekranu w guzik ZAPISZ, następnie 

możemy udostępnić nasze zdjęcie 
w portalach społecznościowych lub 

wysłać mailem.  
 

Nasz kolaż zapisuje się na telefonie 
w Galerii w katalogu InShot.
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Ćwiczenie
Wykonaj obróbkę zdjęcia w aplikacji InShot:

• wybierz zdjęcie z galerii,
• ustaw tło, 
• dodaj naklejki, 
• wprowadź tekst, 
• wybierz formatu ramki, 
• zapisz zdjęcie, a następnie udostępnij lub prześlij na adres prowadzącego. 



28/30

Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  
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Podsumowanie zajęć

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  Komentarze?  •  
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Dziękujemy
za uczestnictwo!


