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Wprowadzenie do Adobe Photoshop

Adobe Photoshop jest jedną z najpotężniejszych aplikacji graficznych i narzędziem 
do manipulacji obrazem, przeznaczoną głównie do edycji i korekty zdjęć.

Czas trwania lekcji
45 minut

Cele lekcji
Uczeń poznaje: 
• podstawowe pojęcia niezbędne do pracy z programem Adobe Photoshop
•  do czego służy Adobe Photoshop i na czym polega praca grafika
•  przestrzeń roboczą programu
•  jak sprawdzić rozmiar i typ obrazu za pomocą programu  
• jak zmienić rozdzielczość obrazu
•  jak zmienić rozmiar obrazu w Photoshopie

Uczeń doskonali:
•  zapisywanie obrazu w innym formacie niż oryginał
• umiejetność tworzenia nowych projektów graficznych

Metoda i forma pracy
•  wykład
•  demonstracja
•  praca indywidualna z programem graficznym Adobe Photoshop

Środki dydaktyczne
Pracownia komputerowa z oprogramowaniem Adobe Photoshop

Przebieg lekcji

  Faza wprowadzająca
1.  Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu oraz celów lekcji.
2.   Uczniowie odpowiadają na pytanie: Czym zajmuje się grafik komputerowy i z jakich 

narzędzi korzysta?

  Faza realizacyjna
1.  Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie programu Adobe Photoshop. Kiedy klasa 

wykona polecenie, zapoznaje uczniów z obszarem roboczym tego programu. 
Szczegółowo omawia:
•  okno „Nowy dokument” i możliwości wyboru rodzaju dokumentu i szablonu Adobe 

Stock w zależności od realizowanego projektu (fotografia, drukowanie, kompozycje 
i ilustracje, www, urządzenia mobilne, film i video), Materiały dla ucznia

•  formaty i parametry dokumentów (piksele/centymetry/rozdzielczość)
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•  menu główne,
•  menu pomocnicze,
•  panel Narzędzia,
•  wybrane panele pomocnicze,
•  okno otwierania nowego dokumentu.

2.  Po omówieniu obszaru roboczego nauczyciel prosi uczniów, żeby otworzyli 
nowy dokument (Mac OS: Cmd+N; Windows: Ctrl+N). Omawia przy tym 
możliwość skorzystania z pustego dokumentu z predefiniowanymi wymiarami 
i ustawieniami dobranymi do potrzeb projektu i odmiennych urządzeń (telefon, 
tablet, monitor komputera) . Utawienia predefiniowane pustych dokumentów 
obejmują rozmiar, tryb kolorów, jednostkę, orientację, położenie i rozdzielczość. 
Można je zmodyfikować według własnych potrzeb. Na tym etapie lekcji 
nauczycie zapoznaje uczniów z terminologią stosowaną przez grafików 
(rozdzielczość, dpi, szparowanie, tryby kolorów RGB, CMYK, Pantone oraz 
jednostki miary). zob. słowniczek

3.  Następnie nauczyciel otwiera wybrany przez siebie obraz DEMO w rozdzielczości 
72 dpi i prosi uczniów o otwarcie tego samego pliku. Poleca uczniom, żeby 
wybrali kartę „Obraz” i kliknęli „Rozmiar obrazu”, aby wyświetlić okno właściwości 
obrazu. Następnie prosi uczniów o odczytanie z okna rozmiaru obrazu, liczby 
pikseli i rozdzielczości obrazu. Pokazuje klasie, jak zmienić rozmiar obrazu. 
Zwraca uwagę, że wysokość obrazu automatycznie dostosowuje się  
do nowego, wprowadzonego parametru. Następnie poleca zmienić rozdzielczość 
z 72 na 150 dpi. Tłumaczy oznaczenie dpi i jak rozmiar pliku rośnie wraz ze 
wzrostem rozdzielczości. Następnie omawia najważniejsze informacje o tym, co 
należy wiedzieć, pracując z dużymi obrazami. Omawia także rodzaje zapisu pliku 
(TIF, JPG, BMP, PNG).

4.  Na polecenie nauczyciela klasa zapisuje plik DEMO jako plik JPEG. 
5.  Nauczyciel prosi uczniów, żeby podali po kilka przykładów zastosowania 

programu Photoshop oraz kilka przykładów, do czego ten program nie służy (np. 
nie jest bazą danych, nie używa się go do tworzenia muzyki ani edycji tekstów). 
Następnie podaje uczniom wiele zastosowań programu, np.:
•  edycja i obróbka fotografii,
•  retuszowanie fotografii,
•  dopasowywanie, przycinanie, dodawanie i usuwanie obiektów, zmiana kolorów,
•   tworzenie grafik do profesjonalnego wykorzystania poligraficznego, 

w multimediach oraz na potrzeby własne,
•   tworzenie skomplikowanych projektów z zastosowaniem wielu warstw, filtrów  

czy efektów,
•  projektowanie stron internetowych,
•  projektowanie aplikacji mobilnych,
•  i wiele innych :)
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Materiały dla ucznia

  Okno „Nowy dokument” 
Uwaga: przy tworzeniu nowego dokumentu można wybrać jeden z predefiniowanych szablonów 
Adobe Stock.

Fotografia Drukowanie

Kompozycje i ilustracje WWW

Urządzenia mobilne Film i wideo

  Faza podsumowująca
Podczas rozmowy kierowanej nauczyciel porządkuje wiedzę uczniów i podsumowuje najważniejsze 
informacje z lekcji. Uczniowie odpowiadają, czym jest program Photoshop i jakie są jego zastosowania.
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  Poznawanie obszaru roboczego programu Photoshop
Uwaga: można dostosowywać układ i funkcjonalność obszaru roboczego programu 
Photoshop według własnych potrzeb.

Menu 
pomocnicze

Panel  
narzędzi

Panele
pomocnicze

Okno 
dokumentu

Menu główne

Panel  
Próbki koloru

Panel  
Pędzle

  Okno główne
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przesuwanie (V)
przesuwanie zaznaczeń i warstw

lasso wielokątne (L)

kadrowanie (C)

punktowy pędzel korygujący (J)
usuwanie zadrapań

stempel (S)

gumka (E)

smużenie
zmiękczanie (rozmazywanie) kolorów obrazu

pióro (P)

zaznaczenie ścieżek (A)
zaznaczenie całej ścieżki

rączka (H)
panoramowanie między częściami obrazu

edycja pasków narzędzi

domyślne kolory pierwszego planu i tła

zaznaczenie prostokątne (M)
zaznaczenie obszaru w kształcie prostokąta

różdżka (W)
przesuwanie zaznaczeń i warstw

kroplomierz (I)

pędzel (B)

pędzel historii (Y)
przywracanie części obrazu  

do popredniego stanu

wiadro z farbą (G)

ściemnianie (O)

tekst poziomy (T)
dodawanie tekstu poziomego

prostokąt (U)
rysowanie prostokątów

lupka (Z)
zmniejszanie i zwiększanie widoku obrazu

edycja w trybie szybkiej maski

zmiana trybu ekranu (F)

  Narzędzia
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 Ustawienia predefiniowane

Szerokość i Wysokość określają rozmiar dokumentu.

Orientacja określa, czy strony dokumentu mają mieć 
układ poziomy czy pionowy.

Obszary robocze należy wybrać, jeśli dokument ma 
zawierać obszary kompozycji – zostaną one dodane 
przy tworzeniu dokumentu.

Tryb kolorów służy do określenia trybu kolorów 
dokumentu. Zmiana trybu koloru dokumentu 
powoduje przekonwertowanie domyślnej zawartości 
wybranego profilu nowego dokumentu na nowy kolor.

Rozdzielczość określa precyzję odtwarzania 
szczegółów obrazu bitmapowego wyrażoną w liczbie 
pikseli na cal lub pikseli na centymetr.

Zawartość tła to kolor tła dokumentu.

  Porównanie trybów koloru: RGB i CMYK

C M Y KR G B
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  Słowniczek podstawowych pojęć z lekcji

Bleed, spad — sytuacja, w  której element kompozycji na 
stronie styka się z  krawędzią kartki. Spady stosuje się w  DTP 
do umieszczania ilustracji i  innych elementów graficznych, 
częściowo poza docelowym arkuszem, tak by po przycięciu 
elementy te dochodziły idealnie do krawędzi cięcia. 

BMP (Bitmap File Format) — format pliku graficznego, 
charakteryzujący się zazwyczaj niską rozdzielczością. Format 
ten najczęściej uważa się za przestarzały i  nie stosuje się go na 
szeroką skalę w grafice cyfrowej, wyjątkiem jest trend pixel-artu.

Bold, pogrubiony — tekst pogrubiony.

Brush, pędzel, końcówka pędzla — tak najczęściej jest nazywana 
końcówka pędzla w  programach do malowania cyfrowego. 
Końcówki te mogą mieć różne właściwości i  wygląd, od prostych 
kaligraficznych, do złożonych brushy służących do tworzenia 
efektów.

Canvas — obszar roboczy lub obszar tła w  programach 
graficznych, np. w Photoshopie.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK — Key, Karbon) — standard 
kolorystyczny określany przez wartości procentowe tytułowych 
kolorów. Używany jest w druku.

DPI (dots per inch) — liczba plamek (kropek tuszu) przypadających 
na jeden cal. Jest to jednostka stosowana do definiowania 
rozdzielczości urządzeń drukujących lub naświetlających.

EPS (Encapsulated PostScript) — format graficzny zawierający 
dane o  obrazie wektorowym. Jest to jeden ze standardów 
wymiany informacji wektorowej, często używany w drukarniach.

Font, czcionka — zbiór znaków pisma o  trzech identycznych 
parametrach: kroju pisma, stopnia pisma i  odmiany pisma. 
Określenie „czcionka” jest w  kontekście grafiki komputerowej 
niepoprawne, ponieważ czcionka odnosi się do fizycznych 
„stempli“ z  literami, których używało się przy składzie i zecerstwie 
tradycyjnym.

Glif — pojedynczy znak ze zbioru znaków w  foncie. Może to być 
litera, cyfra, znaki interpunkcyjne i  inne symbole. Glify często 
dostępne są w  programach wektorowych, np. Illustratorze czy 
InDesignie.

Gradient — płynne przejście tonalne pomiędzy kolorami.

Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się 
wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji 
artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości.

Interlinia, leading – odległość między kolejnymi liniami tekstu.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) — typ pliku grafiki 
rastrowej. Pozwala na zapis obrazów naturalnych — fotografii —  
w  kompresji umożliwiającej płynne przejścia kolorystyczne 
i  małą ilość deformacji detali. JPEG to obecnie najpopularniejszy 
na świecie format zapisu grafiki.

Justyfikacja — wyrównanie tekstu od lewej i  prawej strony 
kolumny. Jedno z  podstawowych zadań zecerów (kiedyś) 
i operatorów DTP (dziś).

Kerning — regulowanie odległości pomiędzy literami.

Maska — tymczasowy kanał alfa, który przykrywa niektóre 
fragmenty warstwy. Termin i  technika używane w  programach 
do grafiki rastrowej, np. w Photoshopie.

Pantone — system klasyfikacji kolorystycznej, stworzony 
przez firmę Pantone. W  systemie tym każdy kolor oznaczony 
jest numerem oraz ma opis jego charakterystycznych cech. 
W  systemie tym znajduje się 1114 kolorów, stworzonych 
w wyniku zmieszania 15 pigmentów.

Piksel — najmniejsza jednostka w  obrazie drukowanym lub 
odtwarzanym na ekranie. Ma wymiary kwadratu, najczęściej 
o  wymiarach 0,28 x 0,28 mm. Najczęściej wypełniony jest 
jednolitym kolorem, który jest wynikiem sumy kolorów trzech 
subpikseli. Każdy obraz cyfrowy składa się z pikseli.

PNG (Portable Network Graphic) — typ plików grafiki rastrowej 
pozwalający na bezstratną kompresję danych graficznych, często 
wykorzystywana w internecie.

RGB — model kolorystyczny, którego nazwa powstała od 
pierwszych nazw kolorów: czerwonego (red), zielonego (green) 
i  niebieskiego (blue). Model ten wywodzi się z  możliwości 
odbioru obrazów przez ludzkie oko, które odczytuje barwy jako 
mieszaninę trzech wiązek światła w tych właśnie kolorach.

Rozdzielczość — własność plików graficznych i  urządzeń 
wyświetlających obrazy, wyrażana w  liczbie pikseli w  poziomie 
oraz w  pionie. Rozdzielczość obrazów wyraża się najczęściej 
w skali ppi, zaś rozdzielczość urządzeń drukujących – w skali dpi.

Szparowanie, zaznaczanie, wycinanie z  tła, wyodrębnianie 
— proces wycinania danego fragmentu obrazu rastrowego 
z  całości. Jest to jedno z  podstawowych zadań przy obróbce 
grafiki rastrowej. Często wycina się np. ludzi lub obiekty z  tła 
i wstawia na inne tło.

TIFF (Tagged Image File Format) — typ pliku grafiki rastrowej 
z  kompresją bezstratną, używany głównie do zapisu zdjęć 
przeznaczonych do druku, lub tam, gdzie artefakty kompresji 
JPEG są nie do przyjęcia.

Warstwa, layer — narzędzie stosowane w  programach graficz-
nych, służące do rozdzielenia i  zgrupowania poszczególnych 
elementów obrazu w  celu łatwiejszego i  selektywnego ich 
edytowania. Kolejne fragmenty obrazu mogą być tworzone 
na kolejnych warstwach, dzięki czemu można je swobodnie 
modyfikować bez obawy o  zniszczenie pozostałych części 
grafiki.


