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Indywidualna filozofia pracy

Podczas szkolenia nie będziesz powtarzał tego co pokazuje instruktor 
krok po kroku. Zobaczysz dużo i będziesz musiał się tym posłużyć. Jeśli 
w trakcie etapu realizacji napotkasz problem, instruktor udzieli pomocy, 
na tyle byś nadal mógł pracować odkrywając. 

Maksymalna wydajność

Zajęcia prowadzone są z niezwykłą wydajnością. Nie znajdziesz tutaj 
czasu na kawę czy ciastko. (Chyba, że na przerwie).

Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe

Szkolenie będzie przeprowadzone przez bardzo doświadczonego 
instruktora.  Jest to osoba, która sama ukończyła mnóstwo szkoleń 
u najlepszych instruktorów na rynku. Dzięki temu zdobyła wiele 
ciekawych doświadczeń zarówno merytorycznych jak i warsztatowych i 
jest przygotowana do prowadzenia zajęć. (Referencje i CV dostępne na 
życzenie).

Wieloletnie doświadczenie w pracy grafika

Instruktor prowadzący szkolenie jest aktywnie pracującym grafikiem 
w agencji reklamowej oraz jako freelancer. Pracuje również jako 
specjalista d/s reklamy i kreowania identyfikacji wizualnej w sieci 
placówek. (Referencje wraz z listami od pracodawców oraz portfolio na 
życzenie).

Możliwość przechodzenia na następny poziom i łączenia 
szkoleń

Nasze szkolenia są realizowane na zasadzie ciągłości. Można przejść 
na następny poziom znajomości programowania (Beginner, Medium, 
Advanced, Professional) i/lub przechodzić na inne programy łączące 
sie z pierwotnym, np. Photoshop + Illustrator + InDesign.

Materiały z zajęć

Publikujemy materiały z zajęć on-line, uczestnicy mają do nich dostęp 
już po pierwszych zajęciach.

Informacja zwrotna

Po każdej jednostce możesz przekazać informację o przebiegu i 
tematyce zajęć - pomożesz nam się ulepszyć już od następnych zajęć.

Wciąż za mało

Gdy robisz to co lubisz wciąż Ci jest za mało. Szukamy ciągle nowych 
rozwiązań by projektować szybciej, lepiej i mieć z tego jeszcze więcej 
satysfakcji.

MY
DLACZEGO?
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Podstaw grafiki komputerowej, pojęć: rozmiar, 
rozdzielczość, tryb kolorów, przestrzeń barw, formaty 
zapisu, formaty natywne.

Wydajnej pracy z programem.

Wykonywania typowych produktów graficznych (ulotek, 
plakatów, banerów, zaproszeń, wizytówek).

Dostosowania odpowiednich programów do 
zrealizowania konkretnego zadania.

Używania narzędzi malarskich. 

Retuszu oraz usuwania drobnych detali i artefaktów, 
niedoskonałości skóry.

Usuwania pieprzyków, znamion i zmarszczek.

Stosowania technik odchudzania i modelowania sylwetki.

Korekty skóry, cery i twarzy.

Wycinania różnorodnych obiektów z tła.

Dodawania nowych teł i cieni.

Zaawansowanej pracy z warstwami i tworzenia montaży 
wielowarstwowych.

Przekształcania i edycji warstw.

Użycia masek do tworzenia fotomontaży.

Dopasowywania kolorystyki i kontrastu zdjęć.

Modyfikacji i zmiany kolorów.

Zarządzania wielkością pracy.

Pracy z tekstem i zasad jego formatowania.

Tworzenia efektów specjalnych oraz użycia stylów 
warstw.

Wyostrzania i innych technik poprawy jakości zdjęć.

Zapisu efektów pracy.

PROGRAM 
CZEGO NAUCZYMY
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Adobe Photoshop to najpopularniejszy program 
graficzny na świecie. 

Jest niezastąpiony gdy chcesz jedynie skorygować 
kilka wakacyjnych fotografii, poprawić wygląd portretu 
czy zmienić kolorystykę zdjęcia. Sięgają po niego 
zarówno amatorzy jak i profesjonaliści gdy chcą zrobić 
montaż fotografii. Photoshop to chleb powszedni dla 
każdego grafika. Nauczymy Cię skutecznych technik 
retuszu, wycinania obiektów z tła, tworzenia montaży 
i fotomontaży a także pokażemy zasady pracy z 
warstwami, maskami oraz narzędziami dopasowywania 
kolorystyki zdjęć. Pokażemy jak tworzyć przykładowe 
publikacje – wizytówki, banery, ulotki, plakaty. 

Pokażemy jak zdobywać inspirację i kreatywnie 
podchodzić do projektów. 

W trakcie szkolenie pokażemy także w jaki sposób 
integrować Photoshopa z innymi programami tak, byś 
mógł zrobić jeszcze więcej.

OPIS
SZKOLENIA

PHOTOSHOP

Adobe Photoshop

Adobe Bridge
Adobe Color
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SZCZEGÓŁOWY
PHOTOSHOP

PROGRAM

Szkolenie Adobe Photoshop – informacje ogólne
Porównywanie różnych wersji programu
Praca z Adobe Creative Cloud
Preferencje ogólne programu
Narzędzia i palety
Podstawowe skróty klawiaturowe
Grafika bitmapowa
Zalety i wady
Grafika bitmapowa a wektorowa
Wielkość obrazu
Rozdzielczość
Głębia bitowa
Tryby definiowania kolorów RGB, CMYK, Lab
Formaty plików graficznych
Wykorzystanie grafiki do różnych celów
Podstawowe formaty graficzne
Wykorzystywanie przezroczystości
Adobe Bridge
Przeglądanie plików graficznych
Sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie zdjęć
Tworzymy nowy dokument i otwieramy zdjęcia
Rodzaje dokumentów
Ustawienia nowego dokumentu
Zarządzanie wielkością obszaru roboczego
Zarządzanie wielkością i rozdzielczością obrazu
Tryby kolorów
Malujemy w programie Photoshop
Pracy przy użyciu narzędzi pędzel i ołówek
Dobór wielkości i kształtu pędzla
Dostosowanie opcji narzędzia 
Poznajemy zasady doboru i typy pędzli.
Poznajemy tajniki retuszu
Usuwamy plamki, przebarwienia i inne artefakty
Usuwamy drobne detale
Usuwamy ludzi i inne niechciane elementy obrazu
Usuwamy piegi, zmarszczki i znamiona
Poznajemy narzędzia korygujące i stempel
Wykorzystujemy technologię Content Aware
Zaznaczamy wybrane obszary obrazu
Poznajemy podstawowe narzędzia selekcji (Marquee, 
Lasso, Quick Selection)
Dostosowujemy ustawienia i opcje narzędzi
Rozszerzamy i pomniejszamy zaznaczenia
Edytujemy zaznaczenie
Narzędzia edycji zaznaczenia

Poznajemy panel Refine Edge do poprawiania kształtu 
zaznaczenia
Inne techniki zaznaczania
Stosujemy zaznaczenie automatyczne
Narzędzie różdżka
Polecenia Select Similar oraz Grow (Zaznacz Podobne 
oraz Powiększ)
Poznajemy panel Color Range (Zakres koloru)
Poznajemy zaawansowane techniki retuszu
Dobór odpowiednich narzędzi dla uzyskania lepszych 
rezultatów retuszu
Opcje narzędzi
Wygładzamy skórę
Narzędzia retuszu skóry
Filtry wygładzające
Techniki korekcji cery
Korygujemy sylwetkę i ciało
Narzędzia edycji mięśni i ciała
Korygujemy sylwetkę
Modyfikujemy rysy i kontur twarzy
Poznajemy warstwy
Tworzymy warstwy
Tworzymy proste fotomontaże z użyciem warstw
Dodajemy efekty (Style warstw)
Kopiowanie i ustalanie opcji warstw
Edycja warstw
Kopiowanie i zaznaczanie warstw
Skalujemy i obracamy wybrane fragmenty obrazu
Zniekształcamy warstwy
Tworzymy cienie i podcienie
Edycja kształtu i opcje cienia
Skalowanie z użyciem siatki
Tworzymy wizualizacje reklamowe
Tworzymy wizualizację nadruków na kubkach, czapkach 
i koszulkach
Wizualizacje na ekranie telefonu, komputera czy tabletu
Poznajemy narzędzie Quick Mask – szybką maskę
Tworzenie i edycja złożonych selekcji
Wycinanie z tła różnorodnych kształtów
Zmiana tła i dodawanie cieni, lustrzanych odbić i innych 
efektów
Poznajemy narzędzia zarządzania jasnością i kontrastem
Poznajemy techniki pracy z ciemnymi zdjęciami
Praca z narzędziem Curves (Krzywe)
Wykorzystanie panelu Shadows/Hightlights (Cienie /
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Podświetlenia)
Stosujemy esowatą krzywą kontrastu do poprawy ostrości 
i kontrastu zdjęć
Poznajemy narzędzia edycji barw
Zarządzanie intensywnością kolorów
Zmieniamy i dobieramy kolory
Usuwamy przebarwienia
Tworzymy cyfrowy makijaż
Wykorzystujemy narzędzia Hue/Saturation (Barwa/
Nasycenie), Selective Color (Kolor Selektywny), Replace 
Color (Zastąp Kolor), Color Balance (Balans kolorów) 
do edycji kolorystyki zdjęć
Poznajemy zasady korekcji wybiórczej z użyciem Quick Mask 
i zaznaczenia
Poznajemy maski warstw
Zasady użycia masek
Dodajemy maski
Tworzymy montaże z użyciem masek i warstw
Retusz, edycja kolorów i stosowanie efektów specjalnych  
z użyciem masek
Tworzenie różnorodnych montaży z użyciem masek

Dobieramy fryzurę
Dodajemy zarost, tatuaże a także inne efekty wizualne
Tworzymy ciekawe projekty z użyciem masek, warstw 
i trybów mieszania kolorów
Style warstw i efekty specjalne
Poznajemy efekty specjalne – style warstw
Cienie, cienie wewnętrzne
Rozbłyski
Edytujemy efekty
Wyostrzamy obrazy
Poznajemy podstawowe techniki sterowania ostrością
Wyostrzamy zdjęcia
Dodajemy teksty
Wprowadzamy, formatujemy i edytujemy teksty
Tworzymy banery reklamowe z użyciem masek, tekstów 
i warstw
Zapisujemy efekty naszej pracy
Dobieramy odpowiedni format zapisu
Przygotowujemy pracę do publikacji w Internecie
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HARMONOGRAM

REALIZACJA

25.09 Pn  16:15-19:30

27.09 Śr 16:15-19:30

29.09 Pt  16:15-19:30

30.09 Sb  09:00-14:00

02.10 Pn 16:15-19:30

04.10 Śr  16:15-19:30

06.10 Pt 16:15-14:55

dzień realizacji/
godzina

4

4

4

6

4

4

4 istnieje możliwość przeniesienia zajęć 
na sobotę 07.10

ilość godzin

*Harmonogram może ulec modyfikacji  
 na pierwszym spotkaniu
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KONTAKT
INFO

Łukasz Czarkowski

czarkowski@czarkowski.info

607551463

Andrzej Łagosz

andrzejlagosz@wp.pl

602 227 411

WARUNKI
REALIZACJI 

Warunki Realizacji

Czas realizacji : 30 godzin lekcyjnych

Częstotliwość spotkań: wg harmonogramu

Czas trwania spotkania: zgodnie z harmonogramem

Okres realizacji:  wrzesień/październik 2017

Forma szkolenia: szkolenie otwarte

Ilość osób w grupie: maksymalnie 8

Miejsce szkolenia

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

ul. Botaniczna 66 Budynek F sala komputerowa 5

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 400zł


