
1 Panasonic 
Lumix GX8 
Cena: 6500 zł1 2 Sony 

A6300 
Cena: 5900 zł 3 Canon 

EOS 80D 
Cena: 5850 zł 4 Olympus 

PEN-F 
Cena: 6400 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Rozdzielczość: 20,16 megapiksela  
matryca: 13 x 17,3 mm  
obiektyw: Lumix G Vario 14–42mm 1:3,5–5,6 II OIS  
waga / rozmiar: 581 g / 14,4 x 7,9 x 10,2 cm  
karta pamięci: SD/SDHC/SDXC

Rozdzielczość: 24 megapiksele  
matryca: 15,6 x 23,5 mm  
obiektyw: E PZ 16–50mm 1:3,5–5,6 OSS  
waga / rozmiar: 523 g / 13,1 x 6,9 x 7,9 cm  
karta pamięci: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick

Rozdzielczość: 24 megapiksele  
matryca: 14,9 x 22,3 mm  
obiektyw: EF-S 18–135mm 1:3,5–5,6 IS USM  
waga / rozmiar: 1212 g / 13,9 x 10,5 x 7,9 cm 
karta pamięci: SD/SDHC/SDXC

Rozdzielczość: 20,16 megapiksela  
matryca: 13 x 17,3 mm  
obiektyw: M.Zuiko ED 14–42mm 1:3,5–5,6 EZ  
waga / rozmiar: 520 g / 12,5 x 7,3 x 3,8 cm  
karta pamięci: SD/SDHC/SDXC

Jak dobra jest jakość zdjęć? Lumix GX8 robi szczegółowe zdjęcia z tylko 
nieznacznymi szumami

5,02 Alpha 6300 wykorzystuje 24-megapikselową 
matrycę do robienia ostrych zdjęć z lekką 
nieostrością na skrajach

5,09 Zdjęcia z 80D są ostre i szczególowe i mają 
trochę szumów

4,96 Również PEN-F robi ostre zdjęcia, którym jednak 
dolega lekka nieostrość na skrajach

5,00

Jak dobra jest jakość zdjęć przy słabym 
świetle?

Bardzo porządna: zarówno przy lampie 
błyskowej, jak i z podwyższoną czułością zdjęcia 
wyglądają dobrze

4,67 Zasięg lampy błyskowej jest trochę krótki, ale 
przy wyższych wartościach ISO aparat ma 
wszystko pod kontrolą

4,60 Z lampą jakość jest dobra, przy wyższych 
parametrach ISO 80D trochę słabuje

4,28 Z lampą zdjęcia są za ciemne, ale pozostają 
ostre. PEN nie lubi wysokich wartości ISO

3,90

Jak dobra jest jakość wideo? Autofokus pracuje szybko, a z wyjątkiem lekkich 
odchyłek barwnych filmy są świetne

5,21 Sony Alpha 6300 robi naprawdę ostre i żywe 
filmy, dźwięk też jest w porządku

5,23 Filmy nie są zbyt ostre, ale z wyjątkiem 
minimalnych szumów jeszcze w porządku

4,61 Lekkie obwódki barwne na kontrastowych 
krawędziach, poza tym filmy z PEN są udane

4,76

Jak łatwa jest obsługa? Panasonic szybko zabiera się do pracy, jego 
czas uruchamiania 0,1 sekundy jest na 
najwyższym poziomie

4,93 Sony pracuje również szybko, ale czas 
uruchamiania 2,25 sekundy jest bardzo długi

4,80 Wszystko jest zrozumiałe, a szybkość z czasem, 
wyzwalania 0,2 sekundy jest dobra

5,34 Czas uruchamiania jest trochę długi, ale obsługę 
aparatu i jego menu można szybko opanować

5,08

Jakie narzędzia ma aparat? Elektroniczny celownik, stopka na lampę, HDMI: 
Lumix ma wszystko, czego fotograf potrzebuje

4,85 Elektroniczny celownik i ponad 8 zdjęć na 
sekundę w trybie zdjęć seryjnych – super

4,93 Jedyny model z celownikiem optycznym. 80D ma 
wszystko, co mają też duże lustrzanki

5,01 Elektroniczny celownik i ponad 8 zdjęć na 
sekundę w trybie zdjęć seryjnych – super

4,90

 Jakość bardzo dobra 4,89 bardzo dobra 4,88 bardzo dobra 4,87 bardzo dobra 4,72
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