
 
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”  ww  KKIIEELLCCAACCHH 

organizuje kurs dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu  
Projektowanie grafiki komputerowej (kod zawodu 216604) 

 

Kurs „Projektowanie grafiki komputerowej” - (160 h) 
(CERTYFIKACJA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH) 

 
Cel kursu: 
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się ze światem grafiki komputerowej, ukierunkowany na przygotowanie grafiki i publikacji drukowanych. W 
trakcie szkolenia nauczycie się Państwo jak przygotować własną wizytówkę, logo, papier firmowy, folder reklamowy. Szkolenie swoim zakresem obejmuje specyfikę 
pracy z grafiką wektorową. W programie kursu uwzględniono wszelkie aspekty multimedialne, wiedzę z zakresu animacji i modyfikacji obrazu oraz dźwięku, a także 
przygotowanie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz komponentów reklamowych z wykorzystaniem gotowych obiektów, 
modyfikację i retusz zdjęć, uwypuklanie elementów składowych oraz stosowanie filtrów, różnorodne techniki multimedialne w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, 
montażu, tworzenia animacji, korekcji oraz separacji materiałów multimedialnych. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się ze światem składu DTP, 
grafików, projektantów, specjalistów do spraw reklamy, pracowników działów kreacji, redaktorów i osób dotychczas pracujących w programie Adobe. Podczas kursu 
omawiane są także graficzno-artystyczne możliwości programu, które stanowią dużą jego część. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie 
obsługi programów graficznych Corel, Adobe Photoshop.  

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO I METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ 
Zajęcia na kursie odbywać się będą w weekendy lub w wybrane 2 dni w tygodniu.  
 

CZAS TRWANIA, LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU 
Czas trwania kursu wynosi 160 godzin lekcyjnych.  Kurs realizowany będzie w miarę napływających zgłoszeń uczestników. 
 

Program kursu 
1. Teoretyczne podstawy grafiki komputerowej. Zagadnienia związane z grafiką komputerową (definicja, historia, podział grafiki komputerowej 

ze względu na rodzaj oraz zastosowanie). Pojęcie grafiki rastrowej, wektorowej – różnice, wady i zalety. 
2. Podstawowe pojęcia wykorzystywane w grafice komputerowej (punkt, piksel, linia, obraz rastrowy, obraz wektorowy, wielkość a 

rozdzielczość obrazu).  Zagadnienie kolorów. Podstawowe przestrzenie barw – RGB i CMYK. 
3. Wprowadzenie do programu Adobe Photoshop (ustawienia dokumentu, nawigacja po dokumencie, zapoznanie się z obszarem roboczym, 

podstawowe skróty klawiaturowe, importowanie i eksportowanie plików). 
4. Warstwy w programie Adobe Photoshop (tworzenie warstw, zarządzanie warstwami, edycja i efekty warstw).  
5. Podstawowe kształty oraz transformacje w programie Adobe Photoshop. 
6. Narzędzia do zaznaczania oraz tworzenie masek w programie Adobe Photoshop. 
7. Rysowanie i edycja ścieżek w programie Adobe Photoshop. 
8. Podstawy retuszu programie Adobe Photoshop (korekcja jasności i kontrastu obrazu, korekcja miejscowa za pomocą różnych narzędzi). 
9. Narzędzia korekty barwnej (poziomy i krzywe). Praca z tekstem w programie Adobe Photoshop. 
10. Praca z obiektami inteligentnymi w programie Photoshop. Filtry w programie Adobe Photoshop. 
11. Edycja wideo w programie Adobe Photoshop (tworzenie nowego filmu, efektów, przejść) 
12. Zapis i przygotowanie grafiki do Internetu oraz ciekawe strony poświęcone grafice komputerowej. 
13. Obszar roboczy w programie CorelDraw (parametry strony, linijki, prowadnice). 
14. Rysowanie i zmiana kształtów obiektów w programie CorelDraw. 
15. Zarządzanie obiektami w programie CorelDraw (rozmieszczanie, zmiana kolejności, grupowanie, łączenie, blokowanie, menadżer obiektów). 
16. Wypełnienia i kontury w programie CorelDraw (wypełnienia podstawowe, tonalne, tekstury, desenie) 
17. Transformacje obiektów w programie CorelDraw (narzędzia do transformacji, skalowanie, obracanie, pochylanie, odbicie lustrzane, 

spawanie, przycinanie, część wspólna). 
18. Zaawansowane narzędzia w programie CorelDraw (cień, obrys, przezroczystość). Tworzenie i edycja tekstu w programie CorelDraw. 

Przygotowanie plików do druku. 
19. Podstawowe zasoby programu Adobe Illustrator. Zasady pracy z obiektami wektorowymi, tworzenie grafik wektorowych. 
20. Tworzenie infografik, piktogramów, logotypów, reklam, plakatów i banerów internetowych. 

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. 

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania certyfikatu Ministra Cyfryzacji w obszarze kwalifikacji rynkowej  
„Projektowanie grafiki komputerowej”   PRK 4 potwierdzającego kwalifikacje w obrębie zawodu „Projektowania grafiki komputerowej” 

 

Egzamin odbędzie się w placówce Ośrodka Kształcenia „THETA” w Kielcach. 
 

 
 

 
 

 
 

 


