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Adobe Photoshop i Lightroom 

techniki fotoedytorskie 

Opis 

Szkolenie przygotowane z myślą o fotografach, którzy do tej pory zwykli pracować przy użyciu 

tradycyjnych technik i technologii, jak również hobbystów, którzy mając do czynienia z fotografią 

cyfrową, nie do końca uświadamiają sobie możliwości drzemiące we współczesnej cyfrowej ciemni. 

Wspaniały przewodnik dla wszystkich tych, którzy wiedzą co zrobić z cyfrowym aparatem 

fotograficznym, lecz nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co można uczynić z zarejestrowanym przy 

jego użyciu obrazem. 

Katalogowanie Edycja 

Pierwszym etapem w procesie obróbki cyfrowych 

fotografii jest katalogowanie. Efektem sesji 

zdjęciowej są zwykle dziesiątki, jeśli nie setki 

obrazów, które trzeba przeanalizować pod kątem 

zarówno poprawności technicznej, jak i walorów 

artystycznych. Dowiedz się jak wyspecjalizowane 

narzędzia dostępne w programie Lightroom mogą 

pomóc Ci utrzymywać porządek w Twoich 

zbiorach. Celem jest zyskanie możliwości 

szybkiego wyszukiwania zdjęć spełniających 

określone kryteria. 

Fotografia cyfrowa nie musi kojarzyć się 

z oszustwem. Programów takich jak Photoshop 

czy Lightroom używa się dziś w zastępstwie 

niegdyś niezbędnych chemikaliów i przyrządów 

optycznych. To od fotoedytora zależy czy 

zdjęcie zostanie skorygowane, czy zmienione. 

Naucz się profesjonalnych technik korekty 

i retuszu cyfrowych fotografii, aby 

w maksymalnym stopniu wykorzystywać 

możliwości aparatu i jego optyki. 

  

Reproduckja 

Chęć przeniesienia cyfrowej fotografii na papier 

oznacza konieczność użycia drukarki. Wbrew 

marketingowym hasłom, nie jest to jednak tak 

łatwe jak naciśnięcie jednego czy dwóch 

przycisków. Obraz należy do druku odpowiednio 

przygotować — zoptymalizować pod kątem 

wybranej technologii druku i charakterystyki 

używanych materiałów eksploatacyjnych. 

Dowiedz się jak to wygląda od strony praktycznej. 
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Program szkolenia 

1. Idea cyfrowej ciemni fotograficznej 

• Komputer, specjalistyczne oprogramowanie 

i drukarka zamiast pomieszczenia 

wypełnionego odurzającym zapachem 

chemikaliów i stłumionym światłem czerwonej 

żarówki 

• Tok pracy w fotografii cyfrowej 

• Współczesne odpowiedniki tradycyjnych 

narzędzi stanowiących wyposażenie dawnej 

ciemni fotograficznej 

• Idea cyfrowego negatywu: fotografowanie 

w trybie RAW i praca z plikami typu RAW 

2. Proces fotoedytorski, etap I: 

katalogowanie 

• Porządkowanie materiału zdjęciowego 

pozyskanego podczas sesji: szybkie 

przeglądanie i ocenianie fotografii, 

katalogowanie w systemie słów kluczowych 

• Wstępna edycja obrazów 

wyselekcjonowanych do dalszej obróbki: 

wymiary, proporcje i rozdzielczość, głębia 

kolorów, kadrowanie 

3. Proces fotoedytorski, etap II: edycja 

• Profesjonalna korekta kontrastu i kolorów za 

pomocą krzywych tonalnych 

• Korekta kolorów na liczbach 

• Prawidłowe ustawianie balansu bieli 

w fotografiach wykonywanych w różnych 

warunkach oświetleniowych 

• Konwersja zdjęć kolorowych na czarno-białe 

• Redukcja szumu i wyostrzanie zdjęć 

• Korekta zniekształceń obiektywu 

• Kreatywna obróbka zdjęć w programie 

Adobe Photoshop: efekty specjalne, efekty 

kolorystyczne, filtry, kolaże 

• Tworzenie i edycja obrazów typu HDR 

(o rozszerzonym zakresie tonalnym) 

• Profesjonalny retusz fotografii w programie 

Adobe Photoshop: przegląd i zastosowanie 

technik retuszowania z uwagi na tematykę 

zdjęcia 

• Strategie korygowania zdjęć stosownie do 

tematyki: portrety, fotografia krajobrazowa, 

reportaż, martwa natura, zdjęcia studyjne 

i plenerowe 

4. Proces fotoedytorski, etap III: reprodukcja 

i archiwizacja Przechowywanie 

dokumentów w chmurze 

• Archiwizowanie zdjęć 

• Przygotowanie fotografii do prezentowania 

w Internecie 

• Tworzenie atrakcyjnych prezentacji 

• Fachowe przygotowanie fotografii do druku 

offsetowego 

• Drukowanie zdjęć na urządzeniach 

atramentowych 

• Tworzenie internetowego portfolio 
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Czas trwania 
1 dzień (8 godzin) 

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

Cena szkolenia 
1 990 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

6 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej – roczny dostęp do platformy szkoleń online 

 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 

 

 


