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Animacja to pewna 
„operacja na modelu 
dowolnego  przedmiotu”.dowolnego  przedmiotu”.





Animacja komputerowa to 
wszelka zmiana cech 
przedmiotu w czasie. przedmiotu w czasie. 





Animacja polegająca na 
płynnym przejściu obrazu w 
inny nosi nazwę „morfingu”.inny nosi nazwę „morfingu”.





Aby zwiększyć odczucie płynności obrazu 
w przypadku szybko poruszających się 
obiektów można zastosować tzw. rozmycie 
ruchu (motion blur) wykorzystując w tym 
celu np. odpowiedni filtr.

www.techiwarehouse.com





Techniki animacji:
a. klasycznea. klasyczne





Plastelinowa
forma techniki lalkowej
Poklatkowa modyfikacja 
postaci i otoczenia 
wykonanych z materiałów 
sypkich

Animacja materiałów sypkich
Wykonana za pomocą soli, 
piasku, mąki, cukru, itp.
Przesuwanie materiałów 
sypkich



Fotoanimacja
sfotografowane przedmioty, 
zwierzęta lub postacie ludzkie w 
różnych fazach ruchu.

Film Tango Zbigniewa Rybczyńskiego 
zrealizowany taką techniką w 1980 r.



Animacja rotoskopowa
maszyna umożliwiająca 
zamianę filmu aktorskiego 
na film animowany poprzez 
ręczne, klatka po klatce, 
odrysowanie 
występujących na nim form 
– rotoskop wyświetlał klatki – rotoskop wyświetlał klatki 
filmu na papier, gdzie były 
kopiowane przez 
rysownika.



Animacje cyfrowe:



Animacja 2D
Czyli klasyczna animacja dwuwymiarowa, sprawdza się w 
typografii, poligrafii. Jest też znakomita w explainer video, 
teledyskach, reklamach.

12 zasad animacji 
Disneya
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Rys. 1. Przejście z punktu A do punktu C w 
dwóch krokach

B

A C

Rys. 2. Przejście z punktu A do punktu C w sześciu krokach



Rys. 3. Źródło: https://blog.cyfrowe.pl/animacja-poklatkowa-
niech-swiat-wokol-ciebie-ozyje/



https://slideplayer.pl/slide/4990314/
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Animacja 3D
Stworzona w programie graficznym 
na podstawie siatek lub wielokątów





Fizyczne modele opisu ruchu.

Rigid body dynamics – metoda stosowana 
do opisu ruchu ciał sztywnych pod 
wpływem sił zewnętrznych i siły grawitacji z 
uwzględnieniem tarcia oraz odbić. Nie 
uwzględnia odkształceń obiektu. Ciało 
sztywne porusza się ruchem liniowym oraz 
obrotowym.


