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Edycja zdjęć w programie Microsoft Office Picture Manager 

Otwieranie obrazu w programie 

Program Microsoft Office Picture Manager jest narzędziem pakietu Microsoft Office 2003, służącym do 

edytowania, udostępniania obrazów i zarządzania nimi. Program obsługuje wiele różnych formatów plików, 

w tym najbardziej popularne, jak: jpg, gif i bmp. 

Aby uruchomić program Picture Manager, w menu Start wybieramy Wszystkie programy, potem kolejno 

Microsoft Office  Narzędzia Microsoft Office, a następnie polecenie Microsoft Office Picture Manager. 

Po uruchomieniu programu wyświetla się okno podzielone na trzy części: Skróty obrazów (1), okienko 

podglądu (2) i okienko zadań Wprowadzenie (3).  

 

Domyślnie program pokazuje zawartość folderu Dokumenty.  

Jeśli chcemy odszukać zdjęcia na dysku, wybieramy Plik  Lokalizuj obrazy. Wybranie tej opcji spowoduje 

otworzenie się po prawej stronie okna programu nowego paska zadań Lokalizuj obrazy. wybieramy dysk, 

który chcemy przeszukać i klikamy OK. Następuje wyszukiwanie plików graficznych, a po jego zakończeniu 

w oknie Skróty obrazów tworzy się rozwinięte drzewo folderów ze zdjęciami. Kliknięcie w wybrany folder 

powoduje wyświetlenie jego zawartości w postaci obrazów w oknie podglądu.  

Można także nie otwierać okna programu, tylko na wybrany plik graficzny nacisnąć prawy klawisz myszki 

i z rozwiniętego menu wybrać Otwórz za pomocą   Microsoft Office Picture Manager. Spowoduje to 

automatyczne otworzenie okna programu z wyświetlonym obrazem.  
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Edycja obrazu 

Programu Microsoft Office Picture Manager można używać do wprowadzania między innymi takich 

poprawek w obrazach, jak: korygowanie jasności, koloru lub usuwanie efektu czerwonych oczu. Aby 

zaoszczędzić czas, można zaznaczyć jednocześnie wszystkie obrazy, które mają zostać poprawione, 

a następnie użyć funkcji Autokorekta. Nie zawsze to jednak przyniesie oczekiwane przez nas rezultaty. 

Z tego powodu będziemy poprawiać nasze obrazy pojedynczo za pomocą dostępnych narzędzi. Wybieramy 

jeden obraz i klikamy na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy. W następnym kroku klikamy na pasku 

narzędzi przycisk Edytuj obrazy – po prawej stronie okna programu pojawia się boczny pasek z niezbędnymi 

narzędziami, które obejmują następujące funkcje: 

Zmień rozmiar 

Funkcja pozwala zmienić wymiary obrazu. Dokonując zmian można skorzystać z proponowanych w opcji 

Wstępnie zdefiniowana szerokość i wysokość rozmiarów obrazu, wybierając np. Dokument duży 

(1024x768), Dokument mały (800x600).  

 

Można także ustawić niestandardową szerokość i wysokość obrazu (wpisując żądaną wartość szerokości 

lub wysokości), a także określić procentową wartość oryginalnej szerokości i wysokości. Ważne jest, że 

podczas zmieniania rozmiaru obrazu w programie współczynnik proporcji jest zawsze zachowywany. 
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Przytnij 

Funkcja ta pozwala przyciąć niechciane fragmenty obrazu. Tej funkcji można używać do korygowania 

obrazów, z których chcemy usunąć zbędne elementy lub wykadrować jakiś fragment. Pamiętajmy, że nie w 

widoku miniatur nie można przycinać obrazów.  

Wskazujemy obraz do przycięcia, wybieramy narzędzie Przytnij i mamy możliwość skorzystania z uchwytów 

przycinania, które pojawiają się na krawędziach i rogach obrazu. Naciskając lewy klawisz myszki 

przeciągamy uchwyty przycięcia, aby zmienić rozmiary obrazu według naszego uznania.  

Aby przyciąć jedną stronę obrazu, należy przeciągnąć uchwyt centralny z tej strony do środka. Aby 

zachować współczynnik proporcji bieżącego regionu przycięcia, należy przytrzymać klawisz SHIFT podczas 

przeciągania dowolnego uchwytu lub określić współczynnik proporcji w oknie dialogowym Współczynnik 

proporcji.  

Aby zachować punkt środkowy obszaru przycięcia, należy przytrzymać klawisz CTRL podczas przeciągania 

dowolnego uchwytu. 

 

Za pomocą uchwytów przycinania zaznaczono wybrany obszar na obrazie 

Obróć i przerzuć 

Funkcja ta pozwala obrócić lub przerzucić obraz względem bieżącej osi obrazu. Kliknięcie w przycisk Obrót 

w lewo lub Obrót w prawo spowoduje obracanie się obrazu w danym kierunku. Obraz można także obrócić 

o określoną wartość, którą należy wpisać lub wybrać (za pomocą strzałek skierowanych w górę i w dół) 

w polu O stopnie. Obraz można także przerzucić w poziomie lub w pionie.  
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Obraz obrócony o 22 stopnie 

 

Obraz przerzucony w poziomie 

Jasność i kontrast 

Tej funkcji używamy do korygowania obrazów, które wydają się zbyt jasne lub zbyt ciemne. Poziomy 

jasności i kontrastu obrazu możemy korygować automatycznie, klikając przycisk Automatyczna jasność. 
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Jasność i kontrast możemy także dopasowywać ręcznie, przesuwając suwak Jasność/Kontrast lub 

wprowadzając odpowiednią liczbę w polu obok suwaka. Podobnie postępujemy dopasowując półcienie.  

 

Możemy także dopasować podświetlenia i cienie.W tym celu naciskamy przycisk Więcej obok opcji 

Ustawienia zaawansowane, a następnie przesuwamy suwak Podświetlenie/Cień lub wprowadzamy 

odpowiednią liczbę w polu obok suwaka. 

        
                Obraz przed zmianą    Obraz po użyciu narzędzi Jasność i kontrast 
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Kolor  

Pozwala na dostosowanie odcienia. Tej funkcji można używać do korygowania obrazów o zbyt jaskrawych 

lub przytłumionych kolorach.  

Balans kolorów możemy dopasować automatycznie, klikając przycisk Wzbogać kolory, a następnie klikając 

obszar obrazu, który powinien być biały. Aby dopasować intensywność koloru, przesuwamy suwak Ilość lub 

wprowadzamy liczbę w polu obok suwaka. 

Jeśli chcemy dopasować kolor odcienia, musimy przesunąć suwak Odcień lub wprowadzić liczbę w polu 

obok suwaka. Istnieje możliwość dopasowania także nasycenia barwy. W tym celu przesuwamy suwak 

Nasycenie lub wprowadzamy liczbę w polu obok suwaka. 

W narzędziu Kolor znajduje się bardzo ciekawa opcja – Wzbogać kolory. Po kliknięciu tej opcji kursor myszki 

zmienia się w celownik, którym wskazujemy obszar obrazu do zmiany na biały. 

        

Obraz przed zmianą    Obraz po użyciu funkcji Wzbogać kolory 

Możemy także z kolorowej fotografii zrobić zdjęcie czarno białe. W tym celu w polu tekstowym ustawień 

Nasycenie wpisać „100” lub przesunąć suwak maksymalnie w lewo.  

Usunięcie efektu czerwonych oczu – użycie tej funkcji pozwala usunąć czerwony kolor z oczu obiektu 

zdjęcia, spowodowany przez lampę błyskową aparatu. Po jej wybraniu kursor myszki zmienia swój kształt 

i wygląda jak celownik. Naprowadzamy go na czerwone oczy i kliknięciami lewym klawiszem myszki 

usuwamy czerwony kolor.  

   

Od lewej obraz oryginalny, czynność usuwania efektu czerwonych oczu i efekt końcowy 
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Zapisywanie Obrazu 

Aby zapisać zmiany dokonane w obrazie, należy wybrać Plik  Zapisz. Jeśli chcemy zostawić oryginał 

obrazu w niezmienionym stanie, a obraz po zmianach zachować pod inną nazwą, należy wybrać z menu 

opcję Plik  Zapisz jako. Pojawi się wówczas okno Zapisz jako, w którym podajemy lokalizację oraz nazwę 

pliku i klikamy Zapisz. 

 

 


