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Moi drodzy,  
 
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE: 
 

Nadal czekam na Wasze zaległe prace z projektowania graficznego. Pliki należy 
umieścić pod linkiem w folderze opisanym imieniem i nazwiskiem. Wysyłamy wszystko, co 
do tej pory zrobiliśmy na lekcjach w tym semestrze(również formaty psd, id, ai).  

W ramach zadania z projektowania graficznego proszę o wykonanie jednej nowej pracy 
do projektu, nad którym obecnie pracujecie, bądź jakiś kolejny etap realizacji większego zadania. 
Kto zrobił jakąś pracę w ubiegłym tygodniu i wysłał ją już do folderu na dysk, w tym tygodniu nie 
ma zadania domowego (ale oczywiście może kontynuować pracę). Pracujecie w dowolnym 
darmowym programie do pobrania na komputer. 
Podaję linki do przykładowych zamienników Photoshopa i Illustratora:  
GIMP. Program np. do mockupów na zdjęciach, rysowania, projektowania, obróbki fotografii. 
https://www.dobreprogramy.pl/GIMP,Program,Windows,13219.html 
Dodatkowo przesyłam link do programu do tworzenia grafiki wektorowej (zamiennik 
Ilustratora). 
https://www.dobreprogramy.pl/Inkscape,Program,Windows,12218.html 
 
FOTOGRAFIA:  
 

W folderze proszę umieścić Wasze zdjęcia z poprzedniego zadania z fotografii - 
zdjęcia drewna ze studio i plik z obróbką (wycinanie z tła). osoby, które mają rozpoczętą 
obróbkę w formacie psd lub ai wysyłają ten plik, jeśli nie jest skończone).  

Prace wgrywacie na Google drive (link zostanie wysłany przez maila i e-dziennik). 
Osoby, które nie robiły zdjęć i mają w zaległości z tego zadania:  

Wybierają sobie dowolny obiekt do sfotografowania (lepiej, żeby obiekt się nie błyszczał) 
i fotografują go na jednolitym tle. Unikamy ostrego światła, lepiej zrobić zdjęcie w świetle 
rozproszonym, w dzień w pobliżu okna. Następnie ściągają sobie wybrany darmowy 
program do obróbki zdjęć na komputer. Jednym z darmowych programów do pobrania z 
internetu jest GIMP.  
https://www.dobreprogramy.pl/GIMP,Program,Windows,13219.html 

Później wycinają obiekt z tła przy pomocy dowolnych narzędzi np. różdżka, lasso, 
lasso magnetyczne, zaznaczanie obiektów, szybkie zaznaczanie obiektów. Dobrze sprawdzi 
się też zwykła gumka z odpowiednio dobraną twardością na krawędzi. Jeśli nasze zdjęcie 
jest lekko rozmyte na krawędziach, ustawiamy adekwatne rozmycie krawędzi gumki. Prawie 
na pewno nie będzie to twardość 100 %. Następnie należy wyciąć obiekt z tła i 
wkomponować go na inne tło. Używamy do tego trybów mieszania, przezroczystości, 
dodajemy naturalny cień (choćby przez manipulację przezroczystości ciemnego pędzla). 

https://www.dobreprogramy.pl/GIMP,Program,Windows,13219.html
https://www.dobreprogramy.pl/Inkscape,Program,Windows,12218.html
https://www.dobreprogramy.pl/GIMP,Program,Windows,13219.html


Jest to ćwiczenie mające na celu umiejętne tworzenie fotomontażu/mockupów/łączenia 
zdjęć. Przypominam, że zadanie było realizowane przed okresem zawieszenia lekcji, więc 
jest to zadanie zaległe i obowiązkowe na ocenę.  
 

W związku z nieuregulowaną sytuacją prawną w okresie zadania Wam zadania 
“Challange” z fotografii, nie będę wyciągała negatywnych konsekwencji za nie wysłanie tych 
zadań. Jednak teraz mamy dalej realizować podstawę i wstawiać oceny. Wobec tego zadanie to 
obowiązuje Was w tygodniu bieżącym. Osoby, które zrobiły wcześniej nie mają nic zadane w tym 
tygodniu. Dla pozostałych przypominam zadanie: “ W ramach fotografii proszę o wybranie 
sobie jednego wyzwania fotograficznego z listy i wykonanie go (3-5 fotografii), a następnie 
wrzucenie do opisanego tematem folderu na google drive wewnątrz własnego folderu. 
 
 
W związku z panującą sytuacją przedłużam termin wysyłania prac zaległych i poprawionych 
do 29.03.  
Nowe prace z fotografii oraz projektowania graficznego należy wysłać do 05.04. 
 
Gdybyście potrzebowali jakiejkolwiek pomocy - piszcie, jestem dla Was dostępna przez 
facebook i mail, e-dziennik. Pomogę jak będę mogła. 
 
Pozdrawiam 
Monika Witkowska 


