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Adobre Premiere Pro 

Opis 

Adobe Premiere Pro to znany program do nieliniowej edycji wideo. Zawiera on kompletny zestaw 

narzędzi do montażu i produkcji filmów. Za jego pomocą możesz przechwycić materiał wideo 

z dowolnego źródła, zmontować film, dodać napisy, przejścia czy podkład dźwiękowy. Umożliwia on 

zastosowanie zaawansowanych technik jak: edycja na wielu ścieżkach, dźwięk 5.1 czy kluczowanie 

kolorem. Zawiera również bogaty zestaw efektów, filtrów oraz rozbudowany edytor tytułów. Umożliwia 

przy tym dokładną kontrolę nad każdym parametrem za pomocą klatek kluczowych. Oczywiście 

obsługuje on wszystkie nowoczesne standardy i zapewnia możliwość zapisu w niemal dowolnym 

formacie na dowolnym nośniku. Adobe Premiere od wielu lat ustanawia standardy w dziedzinie edycji 

wideo i jest używany przez profesjonalistów z całego świata. Teraz i Ty możesz do nich dołączyć 

i poznać bogate możliwości tego programu. 

Czego Cię nauczymy 

Praca z dźwiękiem Przejścia i efekty video 

Na szkoleniu poznasz różne efekty audio, 

zobaczysz jak pracować z audio mixerem oraz jak 

srpawnie naprawiać dźwięk w aplikacji 

Soundbooth. 

Podczas szkolenia wypróbujemy kilka 

najbardziej popularnych przejść. Zobaczysz ich 

kreatywne zastosowanie oraz nauczysz się je 

udoskonalać. 
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Program szkolenia 

1. Poznawanie przestrzeni roboczej 

• Omówienie wszystkich paneli 

• Okna 

• Narzędzia 

• Dostosowanie interfejsu do potrzeb 

projektu 

2. Import materiału z różnych nośników 

(cyfrowych lub analogowych) 

• Organizacja mediów 

• Wybór ustawień przyśpieszających pracę 

z programem 

3. Elementarne narzędzia edycji 

• Niezbędne skróty klawiaturowe 

• Zagadnienie trimowania 

• Insert 

• Overlay 

• Rolling 

• Ripple 

• Slip i slide 

4. Zabawa z przejściami 

• Wypróbowanie kilku najbardziej 

popularnych 

• Kreatywne zastosowanie 

• Udoskonalanie przejść 

5. Praca z efektami video 

• Manipulacja klatkami kluczowymi 

• Poznanie zagadnienia czasowości 

trwania efektu 

6. Animacja klipów – efekt motion  

7. Inne spojrzenie na przejście na 

przykładzie opcji opacity  

8. Spowalnianie i przyspieszanie tempa 

trwania 

• Ruch odwrotny 

• Zmiana czasu za pomocą time 

remapping 

9. Tytularka i jej opcje 

• Tworzenie tekstu prostego, na ścieżce 

• Dynamiczne napisy w pionie i poziomie 

10. Praca z dźwiękiem 

• Efekty audio 

• Audio mixer 

• Naprawianie dźwięku w aplikacji 

Soundbooth 

11. Eksport do różnych formatów  

• Media Encoder i jego opcje 
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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 
1 690 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

4 990 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 

 

 


