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Wprowadzenie 
 

 

Broszura, którą czytasz jest częścią serii broszur.   

 

Mają one na celu pomoc i naukę w korzystaniu z 

komputera i internetu.  

 

Broszury napisane są przy użyciu łatwego do 

odczytania języka. 
 

Każda z nich dotyczy innego tematu. 
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Tematy serii broszur: 

1. Włączanie, wyłączanie i uruchamianie ponowne 

komputera. Mysz i klawiatura. 
 

2. Pulpit – przenoszenie plików, tworzenie i usuwanie 

folderów. 
 

3. Funkcje ułatwień dostępu - skróty klawiaturowe. 

 

4. Pamięć USB. 

 

 

5. Microsoft Word. 

 

6. Edytor Wideo. 

 

7. Bezpieczeństwo cyfrowe. 
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8. Google Chrome. 

 

9. Mapy Google. 

 

10. YouTube. 

 

11. Gmail. 

 

12. Facebook i Messenger. 

 
 

13. Pixlr X. 

 

14. Curriculum Vitae Europass. 
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Seria broszur napisana została przez ekspertów z 7 

organizacji. 

Te organizacje to: 

Associazione Uniamoci Onlus z Włoch. 

 

Asociacija "Aktyvus Jaunimas" z Litwy. 

 

Centro Social e Paroquial Santos Martires z 

Portugalii. 
 

Tallinna Tugikeskus JUKS z Estonii. 

 

IES El Greco z Hiszpanii. 

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 

Społecznych Alpi z Polski. 

 

Università Degli Studi Di Catania z Włoch. 
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Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na tej stronie 

internetowej:             

https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/ 

Seria książek powstała w wyniku 

programu Erasmus+. 

 

 

Projekt w ramach Erasmus+ nosi 

tytuł: Accessible Information 

Material.  

 

 

 

 

SŁOWNICTWO: 

Erasmus+ jest to program Unii 

Europejskiej, który finansuje różne 

projekty. 

 

https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/
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Pixlr X 

Wprowadzenie 

Edycja zdjęć to zmiana obrazów. 

Edycja zdjęć online umożliwia ich zmianę w przeglądarce. Nie 

potrzebujesz specjalnego programu na swoim komputerze. 

Tutaj możesz dowiedzieć się, jak korzystać z internetowego 

edytora zdjęć Pixlr X. 

Pixlr X to łatwiejsza wersja Pixlr. 

 

 

 To symbol Pixlr X: 

 

 

Uruchomienie Pixlr X 

- Włącz swoją przeglądarkę  

Na przykład Google Chrome.                                          

Aby zacząć korzystać z Pixlr X, musisz wejść na jego stronę 

główną. 



8 
 

- Napisz w pasku wyszukiwania pixlr.com/x i naciśnij klawisz 

Enter aby przejść do strony domowej Pixlr X. 

 

 

Jak wybrać język 

- Ustaw kursor na zielonym przycisku. 

Zielony przycisk znajduje się w prawym górnym rogu.  

- Kliknij odpowiedni język z menu rozwijanego.  

Zestaw narzędzi i instrukcje są teraz w wybranym języku 
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Jak otworzyć zdjęcie 

Najpierw upewnij się, że wiesz, jak znaleźć poszukiwany obraz 

na swoim komputerze. 

- Kliknij niebieski przycisk OTWÓRZ OBRAZ. 
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- Otworzy się przeglądarka plików, wybierz obraz, który chcesz 

edytować. 

- Kliknij Otwórz, aby przesłać plik. 

Jeśli wybrany obraz jest bardzo duży, pojawi się okno wstępnej 

zmiany rozmiaru obrazu.  

- Wybierz jedną z opcji zmiany rozmiaru 

obrazu. Domyślny rozmiar Full HD jest 

dobry.  

- Kliknij ZASTOSUJ.  
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Zdjęcie powinno się załadować 

 

Pasek narzędzi 

Po lewej stronie strony znajdziesz pasek narzędzi. 

Pasek narzędzi to menu z różnymi narzędziami do edycji. 

Każde narzędzie ma specjalny przycisk: 

ikonę. 

Przesuń kursor myszy nad ikonę, aby 

dowiedzieć się, co możesz zrobić za pomocą 

tego narzędzia. 

Po kliknięciu określonej ikony można 

wyświetlić więcej opcji tego narzędzia. 
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U dołu strony znajdziesz cztery przyciski. 

 

 

 

COFNIJ - Aby cofnąć ostatnią czynność, kliknij ten  

przycisk  

POPRAW - Aby cofnąć cofnięcie, kliknij ten przycisk 

ZAMKNIJ - Aby zamknąć obraz bez wprowadzonych  

zmian, kliknij ten przycisk  

ZAPISZ - Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij  

ten przycisk 
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Przytnij i obróć 

Jeśli chcesz przyciąć lub obrócić obraz, kliknij przycisk 

PRZYTNIJ I OBRÓĆ 

Przycisk ten znajduje się na pasku narzędzi. 

Za pomocą tego przycisku możesz także odwrócić swój obraz. 

Podczas przycinania obrazu możesz usunąć niechciany obszar. 

Kiedy obracasz obraz, przesuwa się on w lewo lub w prawo. 

Kiedy odwracasz swój obraz, obraz staje się odbiciem 

lustrzanym. 

 

Kliknij przycisk 

PRZYTNIJ I OBRÓĆ, 

pojawią się inne 

narzędzia. 
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Jak przyciąć obraz 

- Otwórz swój obraz. 

- Kliknij ikonę PRZYTNIJ I OBRÓĆ. 

- Kliknij i przeciągnij kursorem obszar, który chcesz zachować. 

- To, co znajduje się poza wybranym obszarem, zostanie 

przycięte. 

- Kliknij ZASTOSUJ, aby umożliwić przycięcie obrazu. 

- Kliknij ANULUJ, jeśli nie chcesz przycinać obrazu. 
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Jak wyprostować obraz  

Użyj narzędzia do prostowania, gdy horyzont jest krzywy i 

chcesz ustawić go poziomo. 

- Otwórz swój obraz. 

- Kliknij ikonę PRZYTNIJ I OBRÓĆ. 

- Kliknij przycisk prostowania, aby aktywować narzędzie. 

 

- Przesuń przycisk z kursorem na suwaku, 

aż horyzont będzie prosty. 

- Kliknij ZASTOSUJ, aby wyprostować obraz. 

- Kliknij ANULUJ, jeśli nie chcesz prostować obrazu 



16 
 

Jak obrócić lub odwrócić obraz 

- Otwórz swój obraz. 

- Kliknij ikonę PRZYTNIJ I OBRÓĆ.  

- Pojawi się menu narzędzi. 

- Wybierz, jak chcesz obrócić lub 

przerzucić obraz. 

- Kliknij wybrany przycisk. Powinna  

nastąpić zmiana.  

- Kliknij ten przycisk, aby OBRÓCIĆ obraz w LEWO 

- Kliknij ten przycisk, aby OBRÓCIĆ obraz w PRAWO 
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- Kliknij ten przycisk, aby ODWRÓCIĆ obraz w POZIOMIE  

- Kliknij ten przycisk, aby ODWRÓCIĆ OBRAZ W PIONIE 
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- Kliknij ZASTOSUJ, aby umożliwić obracanie lub odwracanie 

obrazu. 

- Kliknij ANULUJ, jeśli nie chcesz obracać ani przerzucać 

obrazu. 

 

Dostosuj 

Użyj narzędzi z tego działu, jeśli chcesz zmienić kolory lub 

światła na twoim obrazie. 

Oto przykład przed i po dostosowaniu koloru i światła. 

  

 

Jak korzystać z narzędzi Dostosuj  

- Otwórz swój obraz. 

- Kliknij ikonę Dostosuj 
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Pojawi się menu narzędzi.  

W górnej części menu  

znajdują się trzy przyciski: 

 

 

 

Kliknij przycisk Auto, aby dokonać  

automatycznych korekt w celu 

ulepszenia obrazu. 

- Kliknij przycisk B&W, aby obraz 

 był czarno-biały. 

- Kliknij przycisk PoP, aby obraz 

 był jaśniejszy i bardziej żywy. 
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Jest też wiele przycisków z małą strzałką i napisem. 

- Kliknij te przyciski, aby zobaczyć wszystkie opcje. 

- Przesuń kółko na suwakach, aby wprowadzić zmiany. 

 

- Kliknij ZASTOSUJ, aby zaakceptować dostosowanie obrazu. 

- Kliknij ANULUJ, jeśli nie chcesz dostosowywać obrazu. 

 



21 
 

Suwaki pod przyciskiem Kolor 

Jeśli klikniesz przycisk Kolor, pojawi się wiele suwaków 

służących do dostosowania kolorów obrazu: 

Intensywność - użyj, jeśli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć 

siłę przytłumionych kolorów twojego obrazu. 

Nasycenie - użyj go, jeśli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć siłę 

wszystkich kolorów obrazu. 

Oto przykład tego, jak zwiększona intensywność i nasycenie 

zmieniają obraz. 

 

 

 

Orginalny Intensywność 100 Nasycenie 100 
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Temperatura - użyj tego narzędzia, jeśli chcesz, aby obraz był 

chłodniejszy (bardziej niebieski) lub cieplejszy (bardziej żółty). 

Oto przykład tego, jak malejąca i rosnąca wartość temperatury 

zmieniają obraz. 

 

Barwa - użyj tego narzędzia, jeśli chcesz zmienić rzeczywiste 

odcienie kolorów obrazu za pomocą innego zakresu tonalnego. 

Są przykładem tego, jak zmniejszanie i zwiększanie wartości 

odcienia zmienia obraz. 

 

 

 

 

 

Temperatura -100 Temperatura 0 Temperatura 100 

Barwa -56 Barwa 0 Barwa 180 
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Odcień - użyj tego narzędzia, jeśli chcesz, aby kolory obrazu 

były bardziej czerwone lub bardziej zielone. 

Oto przykład tego, jak malejąca i rosnąca wartość Odcienia 

zmienia obraz. 

 

Suwaki pod przyciskiem Światło 

Po kliknięciu przycisku Światło pojawi się wiele suwaków 

służących do regulacji światła obrazu. 

Tutaj wyjaśniamy najważniejsze z nich: 

Jasność - używaj jej, gdy chcesz zwiększyć lub zmniejszyć 

światło półcieni. 

Półcienie to kolory, które nie są ani ciemne, ani jasne. 

 

 

Odcień -100 Odcień 100 Odcień 0 
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Ekspozycja - używaj jej, gdy chcesz zwiększyć lub zmniejszyć 

światło wszystkich kolorów. 

Kontrast - używaj go, gdy chcesz zwiększyć różnicę między 

jasnymi i ciemnymi kolorami. 

 

Oto przykład, jak zwiększenie jasności, ekspozycji i kontrastu 

zmienia obraz. 

 

 

 

Oryginał Kontrast 60 Ekspozycja 60 Jasność 60 
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Efekt 

Użyj gotowych efektów, aby zmienić wygląd i styl obrazu. 

 

Jak korzystać z narzędzia Efekt 

- Otwórz swój obraz. 

- Kliknij ikonę Efekt 

Możesz teraz zobaczyć różne filtry. 

 

- Kliknij zdjęcie grupy filtrów, aby zobaczyć różne efekty. 

- Kliknij efekt, aby zobaczyć podgląd tego, jak zmienia on obraz. 

Suwak znajduje się pod obrazem efektu. Pomaga on 

dostosować intensywność efektu na twoim obrazie. 

- Przesuń kółko na suwaku, aby regulować efekt. 
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- Kliknij ZASTOSUJ, aby dodać efekt na swoim zdjęciu. 

- Kliknij ANULUJ, jeśli nie chcesz dodawać efektu do swojego 

zdjęcia. 

Edytowanie tekstu 

Użyj narzędzia tekstowego, jeśli chcesz dodać tekst do obrazu. 

Jak korzystać z narzędzia tekstowego: 

- Otwórz zdjęcie. 

- Kliknij ikonę DODAJ TEKST 
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Pojawi się menu rozwijane i obszar tekstowy. 

Przenieś obszar tekstowy za pomocą kursora w pożądane 

miejsce. 

 

 

Napisz swój tekst w polu Tekst. 

Wybierz czcionkę, klikając pole  

Czcionka. 

Wybierz kolor tekstu, klikając pole  

Wypełnij. 
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Kliknij kolorowy prostokąt, aby wyświetlić paletę kolorów. 

Możesz użyć suwaka, aby wybrać  

kolor  lub możesz wybrać kolor z  

palety. 

Kliknij kolor, którego chcesz użyć. 

W tej chwili tekst zmieni kolor. 

 

- Dostosuj rozmiar swojego tekstu 

za pomocą suwaka Rozmiar.  

- Wybierz odpowiednie wyrównanie 

klikając narzędzia Wyrównaj.  

 

Kliknij ikonę USUŃ, aby anulować tekst. 

Ikona USUŃ znajduje się na górze 

narzędzi tekstowych. 

- Aby zachować swój tekst, kliknij przycisk ZAMKNIJ 

w narzędziach tekstowych, aby zakończyć edycję. 
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Oto przykład trwającej edycji tekstu. 

 

Zapisywanie i pobieranie 

Jeśli chcesz zachować edytowany obraz, 

musisz go zapisać i pobrać. 

- Kliknij przycisk ZAPISZ.    
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Pojawi się oknienko.  

 

Jeśli chcesz zmień nazwę pliku.  

- Wybierz typ pliku. 

Domyślny typ JPG jest dobry. 
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- Wybierz WYSOKA jakość,  

aby obraz był ostry i zwiększyć  

rozmiar obrazu. 

- Kliknij przycisk POBIERZ.  

 

Pojawi się okienko oznajmiające, że Twoje zdjęcię się zapisało. 

Twój obraz jest teraz zapisywany w domyślnym folderze 

pobierania na Twoim komputerze. 

Ten folder ma zwykle nazwę Pobrane. 

- Kliknij ZAMKNIJ, aby zamknąć okno. 

- Kliknij przycisk X, aby zamknąć Pixlr X. 
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