
FOTOMONTAŻ 

 Aby wkleić głowę ze zdjęcia na drugie przykładowe zdjęcie należy zaznaczyć obszar głowy, który chcielibyśmy 

skopiować. Wybieramy pędzel, następnie twardą końcówkę pędzla. W rogu okna włączamy maskę klikając na 

kwadrat, który się zmienia na czerwony. Przybliżamy zdjęcie tak, aby było nam wygodnie zaznaczyć obszar głowy, 

następnie klikamy na kolory podstawowe i zamieniamy kolory, tak aby kolor biały był kolorem podstawowym. Za 

pomocą kwadratowych nawiasów możemy powiększać końcówkę pędzla. Zamalowujemy obszar, który chcielibyśmy 

skopiować. Zaczynamy od środkowej części głowy, która nie graniczy z tłem. Do zaznaczania obszaru graniczącego z 

tłem użyjemy miękkiej końcówki. Jeżeli wyjedziemy poza obszar głowy, to w końcowej części zaznaczenia  będziemy 

mogli skorygować błąd. Włosy pozostawiamy na koniec. Gdy cały obszar jest zaznaczony wstępnie, zmniejszamy 

krycie do 30% końcówki pędzla i zaznaczamy pojedyncze włosy. Zwiększamy krycie do 40%, zwiększamy krycie do 

50%. Przechodzimy do zaznaczenia obszaru tła, które również zaznaczyliśmy. Zwiększamy krycie na 100%. 

Odwracamy kolory na kolor czarny. Wykorzystamy do tego celu końcówkę miękką, zwiększamy końcówkę pędzla i 

odznaczamy obszar tła, każdy ruch możemy cofnąć za pomocą Ctrl + Z. Zamieniamy na biały kolor, aby dodać do 

zaznaczenia. Gdy stwierdzimy, że cały obszar głowy jest odkryty wyłączamy maskę za pomocą kwadratu. Możemy 

jeszcze poprawić włosy włączając maskę, zmniejszamy krycie pędzla na 50% oraz jego końcówkę. 

 Przechodzimy do drugiego zdjęcia, Klikamy Ctrl + A, Ctrl + C. Przechodzimy do menu; Plik – Nowy. Wysokość 

zmieniamy na 800, bo do zdjęcia dojdzie głowa. Otwieramy okno warstw Ctrl + L. Kolor tła zmieniamy na biały 

wlewając wiaderko z białą farbą. Ctrl + V, wklejamy skopiowany obszar. Wybieramy przesunięcie i ustawiamy w 

odpowiednim miejscu zdjęcie. Przechodzimy do okna warstw i zakotwiczamy wklejoną warstwę. Tworzymy nową 

warstwę przeźroczystą, wracamy do dokumentu z głową. Ctrl + C, Ctrl + V.  

 Wklejamy na oddzielnej warstwie głowę i przesuwamy ją. Wybieramy skalowanie, klikamy jeszcze raz na 

zaznaczony obszar, zaznaczamy kłódkę, aby skalowanie miało swoje proporcje. Wybieramy – Przeskaluj, następnie 

przesunięcie. Skalujemy tak, aż głowa będzie proporcjonalnie pasowała do reszty ciała. Gdy głowa jest 

proporcjonalna klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwie i zakotwiczamy warstwę. 

 Przechodzimy do warstwy z ciałem i wybieramy Przeskaluj, aby delikatnie zmniejszyć zdjęcie. Ustawiamy 

głowę w odpowiednim miejscu. Pozostając na warstwie z głową przybliżamy obraz, wybieramy gumkę, krycie 

zmniejszamy do 50% i delikatnie wymazujemy część szyi znajdującej się od strony głowy, krycie 25 %. Zamazujemy 

warstwę z szyją od strony głowy. 

 Przechodzimy do warstwy z ciałem i przycinamy miejsca, które nie pasują do zdjęcia. W oknie Warstwy 

tworzymy warstwę z białym tłem, którą przesuwamy na sam spód. Powracamy do edycji ciała. Ustawiamy krycie na 

100%, wybieramy twardą końcówkę, przybliżamy twarz, następnie oddalamy i przechodzimy do warstwy z głową. 

Wybieramy Kolory – Balans kolorów 

Niebisko-zielony 26 

Purpurowy  -8 

Żółty   -43   OK 

 Przybliżamy zdjęcie pozostając na warstwie z częścią głowy. Wybieramy kropelkę wody czyli rozmycie. 

Rozmazujemy część łączącą głowę z resztą ciała, aby zamazać granice kolorystyczne. Jak zamażemy wybieramy opcję 

Obraz – Spłaszcz obraz. W tym momencie zamazujemy równocześnie warstwę należącą do głowy i do ciała. 

Wybieramy Rozsmarowanie, następnie krycie ustawiamy na 50% i delikatnie rozmazujemy część łączącą głowę z 

resztą ciała. Wybieramy miękką końcówkę, zmniejszamy krycie do 30% aby utworzyć przejście od skóry jasnej do 

skóry ciemnej.  Wybieramy kadrowanie, zaznaczamy obszar zdjęcia, który nas interesuje, klikamy dwukrotnie 

lewym klawiszem myszy na zdjęcie. Program automatycznie przycina zbędne krawędzie zdjęcia.  

 


