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Zapoznanie się ze współczesnymi programami do obróbki cyfrowej fotografii. Poznanie możliwości 
komputerowego przetwarzania obrazów istniejących w wersji cyfrowej i analogowej. Umiejętność 
doboru parametrów obrazu i przygotowanie ich do druku jak i publikacji w sieci Internet.  
Kurs prowadzony jest w języku polskim.

WARUNKI WSTĘPNE 

Wiedza

Umiejętności

Kursy

  

Wiedza

   
                    Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do 

efektów 
kierunkowych

W01 – zna oprogramowanie aplikacji graficznych 
służących do przetwarzania i edycji cyfrowego obrazu  

W02 -  zna  technologię sprzętu do edycji ekranowej 

W03 - zna techniki digitalizacji obrazu analogowego oraz 
jego przygotowanie  w celu późniejszego wykorzystania 
go do montażu kolażowego w aplikacjach graficznych.
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    Umiejętności 

   
                    Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

U01 - posiada umiejętność posługiwania się narzędziami 
digitalizującymi obraz analogowy oraz umie 
wykorzystywać aplikację graficzne do prezentacji i edycji 
obrazu cyfrowego. 

U02  - potrafi pozyskać materiał wejściowy w celu 
realizacji cyfrowego obrazu. 

U03 – potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą 
zagadnień teorii barwy oraz rozdzielczości i próbkowania 
digitalizacji.  
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    Kompetencje  
     Społeczne 

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

K01 – umie korzystać z baz danych sieciowych w celu 
nauki programów graficznych oraz umie analizować i 
interpretować potrzebne informacje w celu realizacji 
zadania projektowego. 

K02 – umie profesjonalnie wykorzystać sprzęt 
specjalistyczny oraz oprogramowanie do prezentacji 
własnego projektu.  

  
K_K02 

K_K08

ORGANIZACJA

Forma Zajęć Wykład (W)
Zajęcia W Grupach

A K L S P EL

Liczba Godzin 25
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OPIS METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ 

FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

TREŚCI MERYTORYCZNE (wykaz tematów) 

Zajęcia w prac. komp i studio fot., konsultacje, ćwiczenia,  
Zajęcia wykorzystujące oprogramowanie komputera, mające na celu opanowanie podstawowych 
programów graficznych w szczególności Adobe Photoshop i Adobe Lightroom, służących do edycji 
obrazu w stopniu pozwalającym na świadome posługiwanie się nimi w pracy projektowej i 
artystycznej. Studenci na zajęciach zapoznają się z oprogramowaniem a następnie wykonują zadania 
które pozwalają im ugruntować nabytą wiedzę.
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W01 X

W02 X X

W03 X

U01 X X

U02 X X

U03 X

K01 X

K02 X x

OCENA Zaliczenie z oceną, na którą składa się: obecność,  systematyczne przygotowanie 
i aktywny udział w zajęciach, ocena zadania  zaliczeniowego

UWAGI 
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WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ 

Jak wygląda obraz cyfrowy 
Krótki opis rodziny programów Adobe 
Pojęcie grafiki bitmapowej, wektorowej 
Przestrzeń pracy programu Adobe Photoshop (menu, panele) 
Rozdzielczość, histogram 
Wielkość pliku – wielkość obrazu 
Zapisywanie plików 
Kompresja - optymalizacja grafiki 
Formaty zapisu plików graficznych (tiff, jpg, psd, png) 
Obsługa programu 
Konfiguracja programu 
Palety narzędziowe 
Warstwy - rodzaje, tryby przenikania, efekty, style i inne ustawienia oraz działania na warstwach 
Kanały - przestrzenie kolorów 
Akcje i automatyzacja zadań 
Zarządzanie kolorem / przygotowanie do druku 
Światło widzialne 
Addytywne i subtraktywne mieszanie barw 
Koło barw 
Przestrzeń barwna sRGB, Adobe RGB, CMYK 
konwersja RGB – CMYK 
Rodzaje profili 
Profile CMYK i ich dobór do odpowiedzniego papieru 
Profile Dot Gain 
Skanowanie 
Kalibracja  
Skanowanie odbitek, materiałów transparentnych 
obróbka wstępna, korekcja tonalna i barwna 
Usuwanie mory 
Skanowanie na mokro 
Fotomontaż 
Narzędzia selekcji, wykorzystanie kanału alpha 
Szybka maska 
Narzędzia szparowania – ścieżki 
Narzędzia przyciemniania i rozjaśniania 
Narzędzia rozmycia 
Transformacje 
Prostowanie perspektywy 
Tworzenie panoramy 
Retusz – korekta barwna 
Narzędzia korekty barwnej 
Poziomy i krzywe 
Klonowanie, łatka, „healing” 
Filtry 
Retusz starego zdjęcia 
Fotografia Czarno-biała 
Edycja fotografii czarno-białych w Camera Raw i Adobe Lightroom.  
mieszanie kanałów, 
Wybór dot gain dla publikacji i papieru 
Camera Raw / Adobe Lightroom 
Otwieranie pliku Raw - dopasowanie koloru, temperatury, eliminacja prześwietleń oraz niedoświetleń 
(kadrowanie, plamkowanie, retuszowanie w camera raw) 
automatyczne dopasowywanie/zmienianie koloru na wielu fotografiach, funkcje batch, praca na wielu 
fotografiach naraz 
Przygotowanie do druku 
Podstawowe zagadnienia z dziedziny poligrafii 
Raster, nafarbienie, liniatura rastra 
Konwersja RGB – CMYK. Wybór profilu ICC 
Ustawianie przyrostu punktu rastrowego dla fot. czarnobiałych 
Współpraca Photoshopa z innymi programami pakietu Adobe, Indesign, Adobe Acrobat.
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WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ 

BILANS GODZINOWY ZGODNY Z CNPS (CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA) 

Paweł Zakrzewski, Kompendium DTP, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. 
Helion, 2011. 
http://helpx.adobe.com/pl/photoshop.html 
http://helpx.adobe.com/pl/illustrator.html 
http://psd.tutsplus.com/category/tutorials/drawing/ 
http://psd.tutsplus.com/ 
http://tv.adobe.com/show/learn-photoshop-cs5/

http://www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop/1 
http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud.html 
http://www.adobe.com/ 
www.kursownik.pl 
aplikacja mobilna Practical Photoshop

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład -

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 25

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5

Ilość godzin pracy 
studenta bez kontaktu z 

prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu 5

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca indywidualna) 15

Ogółem bilans czasu pracy 60

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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