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Szanowni Paostwo, 
 
W imieniu Euro Info Group Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy do udziału w weekendowym kursie 
komputerowym z zakresu:  
 

ADOBE INDESIGN  
poziom podstawowy oraz zaawansowany  

 
Kurs podzielony został na 2 moduły – poziom podstawowy oraz poziom zaawansowany.  
 
Istnieje możliwośd uczestniczenia w całym kursie lub w pojedynczych modułach tzn. jednym 
poziomie zaawansowania.  
 
Zajęcia realizowane są w weekendy w godzinach 9.00 – 15.00.  
Dogodna lokalizacja – sala komputerowa w centrum Warszawy, ul. Smolna 11 lok. 15 

 
TERMINY 
Moduł podstawowy – 07-08.05.2016 r. 
Moduł zaawansowany – 21-22.05.2016 r.  
 

KOSZT  
Koszt całego kursu 990,00 zł / osobę 
Koszt 1 modułu   590,00 zł / osobę  
 
 

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE 

DWUDNIOWE PODSTAWOWE  SZKOLENIE  ADOBE  INDESIGN   
DROBNE DOKUMENTY 

CEL PROGRAMU 

Dwudniowe szkolenie zawiera informacje na temat składu i łamania drobnych publikacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem ulotki. 

Program szkolenia 
 
Dzień pierwszy 

4 uniwersalne zasady projektowania 
1. odległośd 
2. wyrównanie 
3. powtarzanie 
4. kontrast 
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Kolejne tematy 
1. przestrzeo robocza i panele 
2. tworzenie nowego dokumentu i zapisywanie predefiniowanych ustawieo 
3. znaki ukryte, wątek, linie bazowe pisma 
4. miary typograficzne (punkty typograficzne i milimetry) 
5. kolor w projekcie − podstawowe informacje o doborze koloru (materiały do kursu) 

Zaprojektowanie ulotki 
1. wybór formatu 
2. wybór kroju pisma do projektu − wzmianka o doborze odpowiedniego kroju pisma do 

danego projektu 
3. powoływanie obiektów (prostokąt, elipsa, trójkąt, wielokąt) 
4. edycja obiektów 
5. wyrównywanie obiektów (panel wyrównaj) 
6. ułożenie obiektów 
7. grupowanie obiektów 
8. nadawanie kolorów obiektom – panel próbki, Color Theme Tool, Adobe Color Themes 
9. czero tekstowa i czero głęboka 

10. pojęcie nadruku 

Dzień drugi 
1. tekst – ramka tekstowa, opcje ramki tekstowej 
2. znaki ukryte 
3. spacje 
4. kerning 
5. glify 
6. ligatury 
7. umieszczanie grafiki w dokumencie – omówienie panelu łącza 
8. korekcja obrazu w programie Adobe Photoshop: zmiana rozmiaru pliku zdjęciowego, 

wyostrzanie, konwersja do przestrzeni kolorystycznej CMYK 
9. import tekstu do dokumentu z innego programu edytorskiego (Word) 

10. formatowanie tekstu – ustalenie stopnia pisma, interlinii, rodzaju wyrównania tekstu 
11. wyznaczanie odległości między akapitami 
12. nadawanie numeracji i punktorów dla tekstu 
13. edycja istniejącej numeracji i listy opatrzonej punktorami 
14. style znakowe – użycie i znaczenie 
15. style akapitowe – użycie i znaczenie 
16. style obiektowe – użycie i znaczenie 
17. warstwy 
18. polecenie powielanie z przesunięciem 
19. panel inspekcji wstępnej 
20. podgląd rozbarwieo – sprawdzenie nafarbienia 
21. przygotowanie dokumentu do druku – eksport dokumentu do formatu pdf 
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MATERIAŁY 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci skryptu zawierającego 
szczegółowe informacje na temat zaprojektowania drobnych publikacji: wizytówki, ulotki, 
papieru firmowego, broszurki. 

 
DWUDNIOWE ZAAWANSOWANE SZKOLENIE ADOBE INDESIGN (16 GODZIN)  
PROJEKTOWANIE KSIĄŻKI 

CEL PROGRAMU 

Dwudniowe szkolenie zawiera informacje na temat składu i łamania długiego dokumentu, czyli 
książki. Kursant nauczy się, jak przygotowad prawidłowy layout książki i pozna zasady składu i 
łamania tekstu na poziomie profesjonalnym. 

Program szkolenia 
 
Dzień pierwszy 

1. krótka historia pisma, klasyfikacja pisma i schemat linii pisma alfabetu łacioskiego 
2. podział krojów pisma na szeryfowe i bezszeryfowe (korzyści użycia krojów kontrastowych) 
3. dobór krojów pisma do wybranego typu dzieła z punktu widzenia jego tematyki 
4. łączenie krojów pisma 
5. rodzina krojów pisma a font (różnica pojęd) 
6. biblioteka Adobe Typekit (obsługa krojów pisma z poziomu programu InDesign CC 2014.1) 
7. bogactwo funkcji OpenType dla wybranych krojów pisma, kroje Pro 
8. przestrzeo robocza i panele 
9. tworzenie nowego dokumentu i zapisywanie predefiniowanych ustawieo 
10. panel Strony 
11. strony wzorcowe 
12. znaki ukryte, wątek, linie bazowe pisma 
13. miary typograficzne (punkty typograficzne i milimetry) 

Dzień drugi 
1. założenia do projektu (stopieo pisma, krój pisma, interlinia) 
2. wyznaczenie prawidłowej interlinii tekstu dla odpowiedniego stopnia i kroju pisma, pojęcie 

autointerlinii 
3. wyznaczanie odpowiedniej wielkości marginesów (proporcje marginesów) 
4. dobór właściwej ilości znaków w wierszu oraz wierszy w kolumnie 
5. opuszczenie kolumny 
6. paginacja, czyli automatyczne numerowanie stron 
7. metody umieszczania tekstu na stronicy dokumentu  
8. wątki tekstu 
9. spacje – rodzaje 

10. style akapitowe i znakowe jako nieodzowne narzędzie składu – stylowanie tekstu 
11. kerning i tracking (ustawienia w preferencjach programu) 
12. kerning metryczny, optyczny, własny (różnice i korzyści stosowania każdego z nich) 
13. tracking – zmiana odległości między wyrazami bez zmiany kerningu 
14. właściwe cudzysłowy typograficzne (ustawienia w zakładce Tekst i Słowniku) 



 

 

Euro Info Group Sp. z o.o. 
ul. Smolna 11 lok. 15 
00-375 Warszawa 
tel. (22) 847 69 22  
www.kursykomputerowe.pl 

 
 

Bank PEKAO SA O/Warszawa  
12 1240 5918 1111 0000 4907 9478 

Wysokośd kapitału zakładowego: 181 000 zł 
NIP: 701-00-32-100; REGON: 140656255 KRS: 0000264911 

 

 

15. glify jako graficzne interpretacje znaków literniczych; panel glify (budowanie własnego 
zestawu glifów) 

16. ligatury – zwykłe i językowe 
17. warstwy, jako narzędzie porządkujące publikację 
18. umieszczanie zdjęd – panel łącza 
19. wyznaczanie siatki dla zdjęd 
20. oblewanie grafiki tekstem 
21. najnowsze narzędzia do pracy i zarządzania kolorem: Color Theme Tool, Adobe Color 

Themes 
22. przypisy (metoda na budowanie przypisów) 
23. automatyczny spis treści 
24. GREP (wyrażenia regularne) 
25. podgląd rozbarwieo 
26. paczka (package) jako sposób na pracę w zespole 
27. panel inspekcji wstępnej 
28. przygotowanie ustawieo drukarskich, własne ustawienia drukarskie (zapisywanie 

predefiniowanych ustawieo) 

MATERIAŁY 

1. materiały szkoleniowe w postaci skryptu zawierającego zasady doboru kolorów w projekcie, 
metody osiągania czytelności projektów oraz zasady projektowania książki 

2. płytę CD z gotowymi przykładami konkretnych projektów i plikami niezbędnymi do ich 
realizacji 

 
 


