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Kurs Adobe InDesign 

Zaawansowany 

Opis 

Zaawansowany kurs obsługi programu Adobe InDesign dla praktykujących Grafików, Projektantów 

i Operatorów DTP. Rozwinięcie zagadnień typograficznych, formowanie długich dokumentów 

i automatyzacja pracy. Zarządzanie kolorem i współpraca z biurem usług poligraficznych oraz 

drukarnią. Szkolenie profilowane na indywidualne zamówienie w zakresie podanych niżej modułów 

tematycznych. 

Czego Cię nauczymy 

Tworzenie eleganckich układów Dzisiaj książka, jutro ebook 

Czołowy w branży program do obróbki grafiki 

wektorowej. Adobe Illustrator umożliwia 

tworzenie ikon, logo, szkiców, typografii 

i złożonych ilustracji na potrzeby materiałów 

drukowanych, aplikacji interaktywnych, stron 

internetowych, filmów czy zawartości dla 

urządzeń przenośnych. Przyjdź i zobacz, jak 

program umożliwia projektowanie 

z dokładnością do jednego piksela, płynną 

pracę z czcionkami i glifami oraz błyskawiczne 

rozpoczynanie projektów przy użyciu 

szablonów. 

Malowanie kształtów odbywa się przy 

użyciu swobodnych, naturalnych gestów 

przekształcanych w doskonałą geometrię. 

Następnie można je łączyć, usuwać, 

wypełniać i przekształcać w celu uzyskania 

pięknych, złożonych kompozycji — 

z zachowaniem możliwości edycji. 

Narzędzie do tworzenia kształtów działa 

zarówno w tradycyjnych przestrzeniach 

roboczych programu Adobe Illustrator, jak 

i na urządzeniach dotykowych. 
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Program szkolenia 

1. Adobe InDesign Zaawansowany 

(profilowany) 

• Zaawansowane preferencje programu 

i ustawienia interfejsu; 

• Efektywne posługiwanie się klawiaturą: 

obsługa kluczowych funkcji programu za 

pomocą skrótów klawiaturowych domyślnych 

i własnych; 

• Teoria procesów DTP: od projektu do 

wydruku; przegląd i charakterystyka różnych 

metod przygotowania publikacji do druku 

oraz technologii drukowania; 

• Siatki i linie pomocnicze: profesjonalne 

techniki rozmieszczania elementów na stronie 

publikacji; projektowanie na siatkach; 

• Zaawansowane techniki typograficzne: 

formatowanie akapitów w dokumentach 

o rozbudowanej strukturze; 

• Efektywne posługiwanie się stylami 

znakowymi i akapitowymi: stosowanie stylów 

zagnieżdżonych i formowanie arkuszy stylów, 

style list wypunktowanych i numerowanych, 

przenoszenie stylów pomiędzy dokumentami; 

• Zaawansowane techniki tworzenia 

i formatowania tabel przy udziale stylów 

tabeli i komórki; 

• Praca z długimi dokumentami: formowanie 

dokumentów w księgi, tworzenie i edycja 

rozbudowanych spisów treści oraz 

skorowidzów, numerowanie stron 

i podrozdziałów; 

• Efektywne łączenie grafiki i tekstu: techniki 

oblewania grafiki tekstem w oparciu o ścieżki, 

maski i kanały alfa, kotwiczenie w tekście 

obiektów graficznych, podstawy 

przygotowania do składu grafiki bitmapowej 

w programie Adobe Photoshop; 

• Tworzenie i edycja grafiki wektorowej za 

pomocą narzędzi kształtu, ścieżek i efektów 

rastrowych; 

• Kontrolowanie przezroczystości obiektów; 

• Zarządzanie kolorem i wykorzystanie koloru 

w procesie składu publikacji: kolory CMYK, 

RGB i Pantone, profile kolorów, tworzenie 

zalewek i unikanie błędów pasowania; 

• Importowanie plików programów Microsoft 

Office; 

• Zarządzanie fontami w systemie 

Windows/Mac OS X i programach Adobe, 

Quark: narzędzia systemowe i dodatkowe; 

• Zaawansowane funkcje mechanizmu 

szukania i zastępowania; 

• Przygotowanie dokumentu do publikacji 

w Internecie: planowanie struktury 

dokumentu, tworzenie łączy, zakładek, 

przycisków, osadzanie plików dźwiękowych 

i wideo, tworzenie multimedialnych plików 

PDF; 

• Strukturyzowanie zawartości pliku za pomocą 

języka XML: przyspieszanie i usprawnianie 

pracy nad dokumentami typu katalog 

produktów; 

• Funkcje oszczędzające czas i przyspieszające 

pracę: biblioteki, urywki, szablony, style 

obiektów, obiekty kotwiczone, mechanizm 

szybkiego stosowania stylów i poleceń, 

zmienne tekstowe.  

• Tworzenie szablonu renderingu 

• Tworzenie szablonów dla modułów 

wyjściowych 

• Eksportowanie do różnych mediów 

wyjściowych 
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Czas trwania 
2 dni (16 godzin) 

Certyfikat 
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose sp. z o. o. 

Cena szkolenia 
2 490 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

5 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia 

 wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu 

 rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia  

 pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności 

przez okres 3 miesięcy 

 całodzienny serwis kawowy oraz lunch 

 


