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Szkolenie autorskie na poziomie zaawansowanym. 

Charakterystyka 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracowały wcześniej z programem Photoshop i chcą poznać zaawansowane 

techniki obróbki grafiki. Uczestnicy zapoznają się z gotowymi rozwiązaniami problemów retuszerskich oraz sposobami 

wyostrzania zdjęć. Bazujące na konkretnych ćwiczeniach przykłady, pokazują sposoby retuszu używane przez 

zaawansowanych fotografików. Ponadto Uczestnicy poznają użyteczne i często ukryte funkcje programu. 

Wymagania wstępne 

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, Uczestnicy powinni znać podstawy pracy z programem Photoshop (lub ukończyć 

szkolenie PSP: Adobe Photoshop - Praca z obrazami rastrowymi). 

Korzyści 

Po ukończeniu tego szkolenia, Uczestnicy będą potrafili: 

- kadrować obrazy, 

- tworzyć własne wersje narzędzi, 

- zmieniać wymiary obrazów, 

- kompensować prześwietlenie, 

- usuwać efekty czerwonych oczu, 

- korygować zniekształcenia, 

- korygować kolory, 

- stosować zaawansowane techniki maskowania, 

- tworzyć zaawansowane zaznaczenia, 

- retuszować portrety, 

- usuwać znamiona, 

- rozjaśniać i przyciemniać obrazy, 

- wybielać oczy i zęby, 

- wygładzać skórę, 

- stosować efekty specjalne, 

- tworzyć zaawansowane efekty winiety, 

- podkreślać za pomocą koloru i ostrości, 

- stosować efekt ruchu w wybranym miejscu, 

- tworzyć profesjonalne kolaże, 

- profesjonalnie wyostrzać obrazy. 
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Czas trwania 

16 godz. lekcyjnych (2 dni), w godz. 08:30-15:30 

Program szkolenia 

Dzień 1 

Kadrowanie. 

Tworzenie własnych narzędzi. 

Automatyczne kadrowanie. 

Przycinanie. 

Zmiana wymiarów fotografii. 

Korekcja zdjęć. 

Kompensacja prześwietlenia. 

Usuwanie efektu czerwonych oczu. 

Korekcja zniekształceń. 

Korekta kolorów. 

Korekta kolorów wielu plików. 

Korekta odcieni skóry fotografii do wydruku. 

Korygowanie elementów składowych fotografii. 

Techniki maskowania. 

Selekcjonowanie postaci ludzkich. 

Zapisywanie selekcji. 

Dzień 2 

Retuszowanie portretów. 

Usuwanie znamion. 

Retuszowanie piegów. 

Usuwanie oznak starzenia. 

Rozjaśnianie i przyciemnianie fotografii. 

Wybielanie oczu. 

Wybielanie zębów. 

Wygładzanie skóry. 

Efekty specjalne. 

Rozświetlona winieta. 

Podkreślanie za pomocą koloru. 

Efekt ruchu w wybranym miejscu. 

Podkreślanie za pomocą ostrości. 

Poprawianie wyglądu nieba. 

Kolaże i maski warstw. 

Techniki wyostrzania. 

Cena 

1 165,00 zł netto (1 432,95 zł brutto, w tym 23% VAT) 

Zgłoszenie na szkolenie 

Aby zapisać się na to szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej eduprofi.pl/zapisz-PSZ 


