
PIERWSZE ZDJĘCIA W HISTORII



Pierwsze w historii zdjęcie zostało wykonane przez Josepha Nicephorea Niepce, z dachu jego domu w jednej z bur-
gundzkich wiosek (Francja). Zostało zarejestrowane przy użyciu procesu zwanego heliografią – stosowano w niej mi-
nerał zwany bitumenem, który nakładano na kawałki szkła lub metalu. Bitumu wzmacniał ilości światła, które pada-
ło na płytkę.

Produkcja tego zdjęcia wymagała przynajmniej ośmiogodzinnej ekspozycji w słoneczny dzień (przy próbach odtwo-
rzenia eksperymentu uzyskiwano zwykle czasy rządu kilkunastu godzin, a w ekstremalnych przypadkach nawet 40–60 
godzin).

1826



Pierwsza postać pojawia się na zdjęciu Louisa Daguerre, który podczas siedmiominutowej ekspozycji próbował sfoto-
grafować paryski bulwar du Temple. Z powodu konieczności długiego naświetlania większość przechodniów znajdo-
wało się na ulicy zbyt krótko, by zostać uwiecznionym na zdjęciu. Jednak ten polerujący buty mężczyzna na stałe wpi-
sał się do historii fotografii.

Pierwsza osoba uwidoczniona na fotografii 1839



Jej twórcą jest ponownie Joseph–Nicéphore Niépce. Fotografia to wykonany na papierze portret kardynała D’Ambo-
ise, uzyskany poprzez odbicie z metalowej planszy, używanej do naświetlania heliografii.

Pierwsza fotografia człowieka  1826



Robert Corneliu zasiadł przed soczewką aparatu zaledwie na minutę, robiąc pierwszy fotograficzny autoportret w hi-
storii. To ikoniczne już dziś zdjęcie zostało wykonane w Filadelfii ponad 185 lat temu.

Pierwsze „selfie”  1839



Zdjęcie zostało wykonane dokładnie 26 marca 1840 roku przez Johna W. Drapera, który użył do wykonania fotografii 
techniki dagerotypii. Aparat zabrał ze sobą na dach obserwatorium astronomicznego na kampusie nowojorskiego uni-
wersytetu. Od czasu wykonanie zdjęcie uległo licznym uszkodzeniom.

Pierwsze zdjęcie księżyca 1840



Wykonane wspólnie przez francuskich fizyków Louisa Fizeau i Leona Foucault 2 kwietnia 1845 roku. Ujęcie wykona-
ne również techniką dageroskopu jest wynikiem naświetlania przez 1/60 sekundy! Na zdjęciu udało się nawet uchwy-
cić kilka słonecznych plam.

Pierwsze zdjęcie Słońca 1845



Choć autor został zapomniany samo zdjęcie przeszło do historii jako pierwsza fotografia prasowa. Zrobione w 1847 
roku metodą dagerotypii zdjęcie ukazuje mężczyznę aresztowanego z bliżej nieznanych przyczyn we Francji.

Pierwsze zdjęcie reporterskie 1847



Pierwsze zdjęcie wykonane pod wodą przypisuje się Williamowi Thompsonowi. Zostało zrobione w 1856 roku, ale 
niestety fotografia została zgubiona i do dzisiaj jej nie odnaleziono. Powyższe zdjęcie jest pierwszym opublikowanym 
zdjęciem podwodnym zrobionym przez Louisa Boutan’a  z 1890 roku.

Pierwsza fotografia podwodna 1856



Pierwszy fotomontaż 1858



Zostało wykonane podczas lotu balonem w 1860 roku, ukazuje widok na Boston z wysokości ponad 600 metrów nad 
ziemią. Autor James Wallace Black zatytułował zdjęcie jako „Boston widziany z perspektywy orła lub dzikiej gęsi”.

Pierwsza fotografia z powietrza 1858



Powyższe zdjęcie uważa się za pierwszą trwale kolorową fotografię , wykonaną w 1861 roku przez Thomaas Sutto-
na. Zdjęcie posłużyło jako ilustracja do wykładu fizyka Jamesa Maxwella na temat teorii trójkolorowego postrzegania 
barw. 17 maja odbyła się oficjalna prezentacja fotografii podczas wykładu. Dla tych którzy nie wiedzą co znajduje się 
na zdjęciu – to trójkolorowa wstążka.

Pierwsza fotografia kolorowa 1861



Pierwsze zdjęcia sekwencyjne 1872



Pierwsze zdjęcie tornada zostało wykonane w 1884 roku przez farmera z Kansas. Amator fotografii A. A. Adams 
uchwycił trąbę powietrzną z odległości 22 kilometrów.

Pierwsze zdjęcia, na których uchwycono tornado 1884



Wilhelm Roentgen wykonał zdjęcie RTG lewej ręki swojej żony 22 grudnia 1895 roku, wkrótce po odkryciu 
promieni rentgenowskich.

Pierwsze zdjęcie rentgenowskie 1895



Pierwsze nocne zdjęcie zwierząt 1906



Pierwsze zdjęcie Bieguna Północnego 1909



Pierwsza kolorowa podwodna fotografia 1926



Pierwsze zdjęcie z kosmosu zostało wykonane przez rakietę V-2 # 13, wystrzeloną 24 października 1946 roku. Zdjęcie 
przedstawia czarno-biały obraz i zostało wykonane z wysokości ok. 100 km nad powierzchnią Ziemi. Aparat wyposa-
żony w 32-sekundową migawkę pstrykał zdjęcia co półtorej sekundy, powoli unosząc się nad Ziemią.

Pierwsze zdjęcie Ziemi wykonane z kosmosu 1946



Pierwsze kolorowe zdjęcie wykonane super szybką migawką 1957



Pierwsze cyfrowe zdjęcie zostało zrobione w odległym roku 1957, czyli prawie 20 lat przed tym, zanim Kodak wyna-
lazł pierwszy aparat cyfrowy. Zdjęcie jest cyfrowym skanem pierwszego ujęcia filmu. Obraz przedstawia syna Russel-
la Kirsch i zostało wykonane w rozdzielczości 176 × 176 – kwadratowy format godny profilu na Instagramie.

Pierwsze zdjęcie cyfrowe 1957



Ziemia w całej okazałości została sfotografowana z Księżyca 23 sierpnia 1966 roku przez orbiter księżycowy podróżu-
jący w pobliżu satelity. Sonda uchwyciła zdjęcie, po czym przesłała je do hiszpańskiego miasta Robledo De Trybula.

Pierwsze zdjęcie Ziemi wykonane na Księżycu 1966



Pierwszy całościowy widok na ziemię 1972



Pierwszych zdjęć z Marsa dostarczyła nam sonda Viking wystrzelona przez NASA w 1976 roku, to zdjęcie zostało wy-
konane 20 czerwca, wkrótce po lądowaniu sondy na powierzchni planety. Celem misji było dostarczenie wysokiej roz-
dzielczości zdjęć w celu przestudiowania struktury planety.

Pierwsze zdjęcie Marsa 1976



Pierwsze zdjęcie zamieszczone w internecie 1992


