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ADOBE  PHOTOSHOP 

Poziom zaawansowany 

 

» Wprowadzenie 

Adobe Photoshop to niezwykle uniwersalny program służący do grafiki komputerowej. Idealnie 
sprawdzi się podczas retuszu fotografii, tworzenia fotomontaży, projektowania interfejsów i stron 
internetowych. W pewnym stopniu obsługuje również grafikę wektorową oraz modele 3D. 

Oprócz standardowych narzędzi do edycji grafiki rastrowej i malowania Photosop oferuje również 
doskonałe narzędzia zaznaczania, filtry zniekształcające, precyzyjną korekcję perspektywy, możliwość 
ręcznego formatowania obrazu i wiele innych niepowtarzalnych funkcji. Zawiera także szereg 
narzędzi wprowadzonych pod kątem fotografów: składanie obrazów HDR i panoram, łatka, pędzel 
klonujący czy też pędzel "leczący". 

» Szkolenie dedykowane dla: 

 Osób pracujących w agencjach fotograficznych, reklamowych, w działach marketingu lub 
promocji 

 Osób odpowiedzialnych za przygotowywanie wysokiej jakości zdjęć oraz materiałów 
graficznych 

 Osób zatrudnionych w działach wymagających znajomości programu Adobe Photoshop 
 Wszystkich osób zainteresowanych nauką obsługi programu Photoshop na poziomie 

zaawansowanym 

» Korzyści i cele szkolenia 

 Przypomnisz sobie podstawowe wiadomości z zakresu obsługi programu Photoshop 
 Nabędziesz umiejętność edycji fotografii cyfrowych na poziomie zaawansowanym 
 Zapoznasz się z narzędziami służącymi do tworzenia filmu i jego edycji 
 Poznasz przydatne funkcje związane ze stosowaniem różnego rodzaju filtrów 
 Nauczysz się tworzyć obiekty 3D oraz manipulować nimi 
 Dowiesz się jak malować pędzlem mieszającym 
 Poznasz narzędzia służące do zarządzania kolorem w Photoshopie 
 Dowiesz się jak przygotowywać pliki do druku 
 Nabędziesz umiejętność przygotowywania plików dla potrzeb internetowych 
 Przećwiczysz zaawansowane techniki tworzenia banerów, logo firmy oraz zdjęć 
 Opanujesz umiejętność samodzielnej obsługi programu na poziomie zaawansowanym 

» Zagadnienia szkoleniowe 

1. Przypomnienie wiadomości z poziomu podstawowego 

 Zaznaczenia 
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 Warstwy 
 Maski 
 Kanały 

2. Uzupełnienie brakujących wiadomości z wybranych zagadnień 

 Korekta fotografii 
 Projekt typograficzny 
 Techniki rysunku wektorowego 
 Komponowanie 

3. Poprawianie i doskonalenie fotografii cyfrowych 

 Wewnętrzny format aparatu (RAW) 
 Przetwarzanie plików 
 Zaawansowana korekta kolorów 
 Poprawianie fotografii cyfrowych w Photoshopie 
 Korygowanie zniekształceń oraz powiększanie głębi ostrości 

4. Komponowanie zaawansowanie 

 Stosowanie filtrów, w tym inteligentnych 
 Automatyzacja zadań wieloetapowych 
 Tworzenie panoramy 

5. Edycja wideo 

 Tworzenie nowego filmu 
 Animowanie tekstu za pomocą klatek kluczowych 
 Tworzenie efektów, dodawanie przejść, podkład muzyczny 
 Wyciszanie niepożądanych dźwięków 
 Renderowanie filmu 

6. Malowanie pędzlem mieszającym 

 O pędzlu mieszającym 
 Ustalanie parametrów pędzla 
 Mieszanie kolorów 
 Konfigurowanie własnych pędzli 
 Mieszanie kolorów pędzla z kolorami fotografii 

7. Grafika trójwymiarowa 

 Tworzenie trójwymiarowego kształtu z warstwy 
 Manipulowanie obiektami trójwymiarowymi 
 Dodawanie obiektów 3D, scalanie warstw 3D, nakładanie materiałów na obiekty 3D 
 Ustawianie obiektów w scenie oraz oświetlanie sceny 3D 
 Renderowanie sceny 3D 
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8. Przygotowywanie plików dla potrzeb internetowych 

 Tworzenie plasterków 
 Eksportowanie kodu HTML i obrazów 
 Stosowanie funkcji Zoomify 
 Tworzenie galerii internetowej 

9. Jak uzyskać zgodność kolorów na ekranie i na wydruku 

 Reprodukcja kolorów 
 Definiowanie ustawień zarządzania kolorem 
 Testowanie obrazu, korekta obrazu i wydruk próbny 
 Zapisywanie obrazu w pliku CMYK EPS 
 Drukowanie 

» Metody i środki szkolenia 

 Mini wykład 
 Warsztaty 
 Ćwiczenia indywidualne 
 Ćwiczenia grupowe 

» Czas trwania szkolenia 

 Szkolenie grupowe otwarte - 16 godzin (2 dni) 
 Szkolenie grupowe zamknięte - liczba godzin ustalana indywidualnie 
 Warsztaty indywidualne - liczba godzin ustalana indywidualnie 

» Koszt szkolenia 

 Szkolenie grupowe otwarte - 999 PLN brutto/osoba (VAT - zwolniony) 
 Szkolenie grupowe zamknięte - cena ustalana indywidualnie 
 Warsztaty indywidualne - cena ustalana indywidualnie 

» Cena szkolenia obejmuje: 

 Obiad 
 Przerwy kawowe 
 Materiały szkoleniowe 
 Certyfikat ukończenia szkolenia 
 Pomoc i konsultacje po szkoleniu 
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INFORMACJE  DODATKOWE 

 

1. PROGRAM  SZKOLENIA 

 Prezentowany program szkolenia stanowi propozycję SUDOSKILLS i jest realizowany podczas 
szkoleń otwartych. W przypadku szkoleń zamkniętych oraz warsztatów indywidualnych zakres 
szkolenia jest modyfikowany zgodnie z potrzebami Klienta. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

2. WERSJE  OPROGRAMOWANIA 

 Wersję programu mogą wybrać Klienci biorący udział w szkoleniach grupowych 
zamkniętych lub warsztatach indywidualnych. 

 Możliwe wersje oprogramowania to: Photoshop CS 3, Photoshop CS 4, Photoshop CS 5 oraz 
Photoshop CS 6. 

3. ZAPISY  NA  SZKOLENIA 

 Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza szkoleniowego, który należy 
podpisać a następnie przesłać drogą e-mailową na adres biuro@sudoskills.pl lub pocztą na 
adres firmy. Formularz można uzyskać kontaktując się z naszym biurem. 

4. URZĘDY  PRACY 

 Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać ze szkolenia finansowanego przez Urząd Pracy 
muszą posiadać status osoby bezrobotnej. Aby uzyskać więcej szczegółów prosimy o kontakt 
z naszym biurem. 

5. OFERTA 

 Powyżej przedstawione informacje mają charakter ogólny i nie stanowią oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego. 

__________________________________________________________________________________ 

W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt: 

 telefoniczny pod numer (+48) 22 774-49-61 lub (+48) 511-348-106 
 za pomocą formularza kontaktowego (zakładka KONTAKT) 
 na adres e-mailowy biuro@sudoskills.pl  
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