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Produkt Pixlr Editor Photoshop Express Editor Fotkarium.pl FotoFlexer Sumo Paint edytujfotke.pl

Autor/producent/wydawca Pixlr Adobe NetTel Polska Arbor Labs Snap Group Ltd. edytujfotke.pl
Adres WWW pixlr.com www.photoshop.com/tools fotkarium.pl/ fotoflexer.com www.sumopaint.com www.edytujfotke.pl

Witryna
Obsługa strony 2% intuicyjna, bardzo łatwa 6 dość intuicyjna, łatwa 4 intuicyjna, bardzo łatwa 6 niezbyt intuicyjna 3 intuicyjna, łatwa 5 intuicyjna, łatwa 5
Język interfejsu strony WWW 2% angielski 1 angielski 1 polski 6 angielski, możliwość przełączenia na polski 3 angielski, możliwość przełączenia na polski 3 polski 6
Oprawa graficzna 2% prosta, dość przejrzysta, czytelna, odnośniki 

modułów na belce
5 estetyczna, czytelna, atrakcyjna, dobrze wyekspo-

nowane moduły graficzne
6 dobrze rozplanowana, kolorowa,  dość 

estetyczna
5 kolorowa, niezbyt czytelna, nieco chaotyczna 3 dość prosta, nieco przytłacza grafikami 

użytkowników, odnośniki do modułów na belce, 
sporo możliwości przeglądania zawartości

4 bardzo prosta, mało estetyczna, głównie 
teksty
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Pomoc online 2% tylko po angielsku, FAQ, krótkie porady, 
ilustrowane tutoriale, także wideo na YT

3 tylko po angielsku, w formie FAQ, Tips&Tutorials, 
rozbudowana, ilustrowana, uporządkowana

5 po polsku, FAQ, łatwo dostępna, zwięzła 5 brak 1 tylko po angielsku, bardzo rozbudowana, 
zawiera ilustracje i filmy

4 po polsku, FAQ i porady, uporządkowana 6

Działanie w rozdzielczościach 
1024x768/1280x800

2% czarne paski po bokach/prawidłowe 5 czarne paski po bokach/prawidłowe 5 czarne paski po bokach/prawidłowe 5 czarne paski po bokach/prawidłowe 5 czarne paski po bokach/prawidłowe 5 czarne paski po bokach/prawidłowe 5

Działanie w przeglądarkach: Internet Explorer/
Mozilla Firefox/Opera/Google Chrome 

2% prawidłowe/błędy/prawidłowe/błędy 3 prawidłowe/prawidłowe/prawidłowe/prawidłowe 6 prawidłowe/prawidłowe/prawidłowe/
prawidłowe

6 prawidłowe/prawidłowe/błędy/prawidłowe 4 prawidłowe/prawidłowe/prawidłowe/
prawidłowe

6 prawidłowe/prawidłowe/prawidłowe/
prawidłowe
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Reklamy na stronie 2% brak 6 brak 6 brak 6 są, uciążliwe 1 brak 6 są, małe, nie przeszkadzają 5
Rejestracja 2% nie jest konieczna, pozwala przechowywać zdjęcia 

na koncie Pixlr, łatwa
6 nie jest konieczna, pozwala przechowywać zdjęcia 

na koncie Adobe, uciążliwa, dwustopniowa 
3 konieczna, by zapisać zmiany, uciążliwa, 

dwustopniowa
1 nie jest konieczna, pozwala zapisywać zdjęcia 

na koncie Flexer, łatwa
6 nie jest konieczna, pozwala przechowywać 

zdjęcia na koncie Sumo oraz korzystać  
z funkcji społecznościowych, łatwa

6 brak 4

Bezpieczne połączenie 2% brak 1 podczas rejestracji, logowania – tak, podczas 
edycji – nie

3 brak 1 brak 1 brak 1 brak 1

Witryna suma 18% ocena 4,00 ocena 4,33 ocena 4,56 ocena 3,00 ocena 4,44 ocena 4,44

Obsługa plików
Możliwości importu plików 3% nowy obrazek, schowek, komputer, dowolny URL, 

Facebook, Picasa, Flickr, konto Pixlr
6 komputer, konto Adobe (oraz Facebook/Picasa/

Flickr/Photobucket przez moduł Organizer)
5 komputer 2 w oknie edytora po wyborze języka polskiego – 

tylko komputer i kamera internetowa (w wersji 
angielskiej więcej możliwości)

3 nowy obrazek, komputer, konto Sumo,  
dowolny URL

5 komputer, dowolny URL 3

Możliwości eksportu plików 3% komputer, imm.io – platforma do współdzielenia 
grafik, biblioteka Pixlr, Facebook, Flick, Picasa

6 komputer, konto Adobe (oraz Facebook/Picasa/Flickr/
Photobucket przez moduł Organizer, zapisuje pliki tylko  
w katalogu źródłowym – brak możliwości wyboru

4 komputer, konto na Fotkarium.pl, Facebook, 
nk.pl, e-mail (uwaga! robi znak wodny)

4 w oknie edytora po wyborze polskiego – tylko 
komputer (w wersji angielskiej więcej 
możliwości)

2 komputer, konto Sumo, e-mail 4 komputer, domyślny folder z pobranymi 
plikami
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Odczytywane formaty plików 3% JPG, PSD, PNG, BMP, GIF 5 tylko JPG, ograniczenie wielkości plików  
do 16 megapikseli

3 JPG, PNG, BMP, GIF 5 PNG, JPG, GIF 4 SUMO (format Sumopaint), JPG, GIF, PNG 5 JPG, BMP, GIF, PNG 5

Zapisywane formaty plików 3% JPG, PNG, BMP, TIF, PXD (warstwowy obrazek Pixlr) 5 tylko JPG 3 JPG, PNG 4 JPG, PNG 4 SUMO (format Sumopaint), PNG, JPG 4 JPG, BMP, GIF, PNG 5
Opcje udostępniania 2% podgląd – po podaniu linku 3 prywatne, podgląd, zapis, komentarze (moduł 

Organizer)
6 podgląd po podaniu linku 3 w wersji polskiej brak, angielskiej – podgląd 

po podaniu linku 
2 prywatne, podgląd, modyfikacje 5 brak 1

Opcja drukowania 2% jest, standardowe ustawienia 6 brak 1 brak 1 brak 1 brak 1 brak 1
Obsługa plików suma 16% ocena 5,25 ocena 3,69 ocena 3,31 ocena 2,81 ocena 4,13 ocena 3,06

Dostępne funkcje edycyjne
Korekcja jasności, kontrastu, barwy, nasycenia 6% jest/jest/jest/jest 6 jest/jest/jest/jest 6 jest/jest/brak/brak 3 jest/jest/jest/jest 6 jest/jest/jest/jest 6 jest/jest/brak/brak 3
Redukcja czerwonych oczu 6% jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 brak 1 jest 6
Zmiana rozmiaru 6% jest (w trakcie zapisu, możliwość określenia 

jakości i wielkości za pomocą suwaka)
6 jest (trzy opcje do wyboru, z opisami) 5 jest, bardzo wygodna, piksele i procenty 6 jest, w oknie edycji, suwaki szerokość/

wysokość
5 jest (w trakcie zapisu do JPG, suwakiem  

– jakość)
4 jest, podczas importu, wygodna, oraz w oknie 

edytora – z listy wybieramy wys i szer
6

Kadrowanie 5% jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 jest 6
Obracanie 5% jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 jest 6
Lustrzane odbicie 4% jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 jest 6
Korekcja automatyczna 4% jest (moduł Express) 6 jest 6 brak 1 jest (bardzo uproszczona) 4 jest (barwy, tony, nasycenie) 5 brak 1

Narzędzia malarskie 2% są 6 brak 1 są 6 są 6 są 6 brak 1
Dodawanie napisów 2% możliwe 6 możliwe 6 możliwe 6 możliwe 6 możliwe 6 niemożliwe 1
Filtry/ramki/dodatki graficzne 2% są (bardzo dużo)/brak/brak 4 są/są/są 6 są (mało)/są (mało)/są (mało) 3 są/są/są 6 są (bardzo dużo)/brak/brak 4 są/są/brak 5
Możliwość edycji wielu zdjęć naraz 2% brak 1 brak 1 brak 1 brak 1 brak 1 brak 1
Obsługa warstw 2% jest 6 brak 1 brak 1 jest 6 jest 6 brak 1
Dostępne funkcje edycyjne suma 46% ocena 5,70 5,22 ocena 4,61 ocena 5,48 ocena 4,70 ocena 4,26

Wygoda obsługi edytora
Język edytora 4% polski i do wyboru 28 innych języków 6 angielski, niemiecki, japoński 3 polski 6 polski (wersja polska ma mniej funkcji) 3 angielski, hiszpański, szwedzki, fiński 3 polski 6
Pomoc do edytora 4% odnośnik do angielskiej pomocy w witrynie 3 brak w oknie edytora 1 jest, jak w witrynie, zwięzła 5 wyświetlane na bieżąco podpowiedzi po polsku 5 odnośnik do angielskiej pomocy w witrynie 4 jest, taka jak w witrynie 6
Intuicyjność 4% dość dobra 4 celująca 6 celująca 6 bardzo dobra 5 dość dobra 4 bardzo dobra 5
Test praktyczny (import/korekcja jasności, 
kontrastu, barwy, nasycenia/korekcja czerwonych 
oczu/kadrowanie/dostosowanie rozmiaru/cofanie 
zmian/zapisanie zmian/eksport)

4% łatwy/łatwa/łatwa/łatwe/łatwe (suwaki wielkość 
/jakość)/łatwe (powyżej 5)/łatwe/łatwy

6 łatwy/łatwa/łatwa/łatwe/łatwe (tylko  
3 możliwości, podczas zapisu)/łatwe (powyżej 5)/
łatwe/łatwy

5 łatwy/łatwa (brak)/łatwa/łatwe/łatwe/łatwe/
łatwy

5 łatwy/łatwa/łatwa/łatwe/łatwe/łatwe 
(powyżej 5)/łatwe/łatwy

6 łatwy/łatwa/brak/łatwe/dość łatwe (suwak do 
jakości)/łatwe (powyżej 5)/łatwe/łatwy 
(zawiesza się i spowalnia)

4 łatwy, łatwa (brak)/łatwa/łatwe/łatwe/łatwe 
(powyżej 5)/łatwe/łatwy
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Możliwość zmiany wielkości obszaru roboczego 2% jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 jest 6 jest 6
Czas wgrywania zdjęcia z dysku do edytora/ 
z edytora na dysk przy łączu 30 MB/s

2% 3 s/14 s 6 3 s/14 s 6 3 s/2 min 2 50 s/11 s 3 3 s/13 s 6 35 s/12 s 4

Wygoda obsługi edytora suma 20% ocena 5,00 ocena 4,20 ocena 5,20 ocena 4,70 ocena 4,20 ocena 5,40

Ocena pośrednia 100% 5,18 4,61 4,51 4,45 4,46 4,33
Punkty dodatnie i ujemne wybór języka polskiego na stronie WWW 

przenosi automatycznie do edytora 
-0,02 niekompletne spolszczenie strony WWW -0,05

Jakość bardzo dobra 5,18 bardzo dobra 4,61 bardzo dobra 4,51 dobra 4,43 dobra 4,41 dobra 4,33
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1  Witryna
Każdy edytor grafiki online ma własną 
witrynę, z której się uruchamia. Często 
można także przez nią trafić do innych 
modułów graficznych, współpracujących 
z edytorem. Na przykład w wypadku 
Photoshopa przez stronę główną możemy 
otworzyć między innymi Organizer, który 
ma więcej możliwości pobierania zdjęć niż 
sam edytor, a w wypadku Pixlr – ze strony 
głównej otworzymy okno modułu Express 
przeznaczonego do podstawowych, szyb-
kich poprawek. W teście Komputer Świat 
sprawdził zatem, czy obsługa witryny jest 
intuicyjna i czy udostępniane przez nią 
funkcje są łatwo dostępne. Ważny był 
także między innymi język strony WWW, 
oczywiście najlepiej – polski, oraz to, czy 
reklamy nie utrudniają korzystania z niej.

2  Możliwości importu 
i eksportu
Wszystkie edytory pozwalają otwierać 
grafiki zapisane lokalnie w komputerze 
oraz na podłączonych do niego napędach, 
czyli choćby pendrivie czy aparacie 
fotograficznym. Pozwalają też oczywiście 
zapisywać zmodyfikowane pliki 
z powrotem na dysku. Ich ważną zaletą 
jest jednak możliwość pobierania fotek 
bezpośrednio z internetu i zamieszczania 
ich w sieci – na specjalnych kontach 
czy w serwisach społecznościowych. 
Komputer Świat sprawdził, ile możliwości 
importu i eksportu daje nam każdy 
z edytorów.

3  Odczytywane i zapisywane 
typy plików  
Wszystkie edytory online obsługują 
najpopularniejszy format graficzny JPG. 
Niedobrze by jednak było, gdybyśmy 
musieli ograniczać się wyłącznie do 
niego (a tak jest, niestety, w wypadku 
Photoshop Expressa). Czasem przecież 
potrzebujemy poprawić plik BMP, TIF czy 
GIF. Komputer Świat punktował więc 
liczbę dostępnych w programach online 
formatów plików.

4  Dostępne funkcje edycyjne
Oczywiście najważniejsze w edytorach 
są funkcje edycyjne. Komputer Świat 
sprawdził, czy każdy z nich udostępnia 
te najważniejsze. Opcje uwzględnione 
w tabeli to jednak nie wszystko, na co 
stać testowane aplikacje. Poza nimi każ-
dy program ma jeszcze sporo ciekawych 
możliwości, których nie sposób ująć 
w teście. Dlatego warto przyjrzeć im się 
także samodzielnie.

5  Wygoda obsługi edytora
Nawet najbardziej rozbudowane funkcje 
okażą się nieprzydatne, jeśli z edytora nie 
da się wygodnie korzystać. Duże znaczenie 
ma znowu język – zdarza się, że okno 
edytora wyświetla się w innym języku 
niż jego strona WWW. Dobrze także jest 
mieć pod ręką pomoc do programu – bez 
konieczności wracania do witryny.  
Dlatego Komputer Świat osobno punk-
tował język obsługi edytora i obecność 
pomocy w jego oknie.

Jak czytać 
tabelę testową
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