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Photo Editor BeFunky 

Essentials 

Podstawowe korekcje Essentials pozwalają na kadrowanie, zmianę rozmiaru, obrót, poprawę ekspozycji, 

kolorów itp. Jeśli wybierzemy na przykład Colors, to rozwija się przybornik narzędziowy z suwakami do 

korygowania całego zdjęcia. Jeśli zwiększymy nasycenie kolorów, to efekt obejmie całe zdjęcie. Możemy 

jednak przywrócić poprzednie kolory, czyli usunąć efekt nasycenia w poszczególnych fragmentach zdjęcia 

wybierając tryb Paint Mode. Na poniższym przykładzie zwiększyliśmy nasycenie (Saturation), potem 

zaznaczyliśmy opcję Paint Mode, ustawiliśmy rozmiar pędzla i „zamalowaliśmy” twarz chłopca usuwając 

efekt nasycenia.  

 

Jeśli teraz zaznaczymy Revers (odwrotnie) to transformacja będzie odwrotna – całe zdjęcie powróci do 

naturalnych kolorów za wyjątkiem pomalowanej wcześniej twarzy. 
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W dowolnym momencie można powrócić do oryginalnego zdjęcia wybierając z górnego menu strzałkę 

skierowaną w lewą stronę. 

 

Kolejny przykład to zastosowanie opcji Blur – rozmywania. Za pomocą suwaka Amount zwiększony został 

stopień rozmycia. 

 

Teraz w trybie Paint Mode zamalowaliśmy postać chłopca przywracając mu ostrość i skupia on całą uwagę 

oglądającego. 
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Na zdjęciu poniżej narzędziem Soften zmiękczamy zdjęcie. 

 

Potem w trybie Paint Mode malując po obrazie przywracamy ostrość postaci na pierwszym planie. 

 

Touch up 

Do dyspozycji mamy kilkanaście różnych narzędzi, pozwalających na dokonanie retuszu, np. wybielenie 

zębów, korekcja niedoskonałości skóry czy dodanie makijażu.  
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Poniżej zostaną przedstawione efekty działania niektórych narzędzi.  

Smooth (zmiękczanie, wygładzanie) 

 

oryginał                  po zmianie 

Eye Color – zmiana koloru oczu lub nałożenie cieni na powieki 

 

LipStick – kredka do ust 

 

Program oferuje też bardzo dużo efektów specjalnych. 
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Można wykorzystać też efekty artystyczne, np. farba olejna czy szkic. 

 

 

Do obrazu można też wstawić różnorodne ramki. 
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Mamy też narzędzie pozwalające na wstawienie na obraz dowolnego tekstu.  

 

UWAGA! Może wystąpić problem z wyświetlaniem się niektórych polskich znaków diakrytycznych. 

Na obraz można też nałożyć różne ozdobniki, np. słoneczka, emotikony, ornamenty itp.  
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Można też wykorzystać różnego rodzaju tekstury. 

 


