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Kurs Adobe XD 

Opis 

Adobe XD to narzędzie opracowane i opublikowane przez firmę Adobe, które służy do tworzenia 

interaktywnych prototypów aplikacji mobilnych oraz stron internetowych. Dzięki Adobe XD użytkownicy 

mogą tworzyć unikalne projekty i prototypy UI/UX. Adobe XD jest częścią Adobe Creative Cloud, 

dlatego może być kompatybilne z innymi produktami firmy Adobe (np. Photoshop, Illustrator, InDesign). 

Kurs Adobe XD to intensywne warsztaty, na których nauczysz się tworzyć prototypy graficznych 

interfejsów użytkownika dla stron www oraz aplikacji mobilnych. 

Czego Cię nauczymy 

Adobe eXperience Design UX/UI 

Narzędzie, które ma służyć przede wszystkim 

prototypowaniu oraz projektowaniu UX i UI dla 

stron internetowych czy aplikacji. Na szkoleniu 

nauczysz się jak w prosty i szybki sposób 

tworzyć szkice aplikacji, prototypy i 

udostępniać je zespołowi. 

 

Ostatnio User Experience stało się bardzo 

popularnym tematem. Firmy mają świadomość, iż 

sama funkcjonalność produktu lub usługi nie 

gwarantuje przyciągnięcia użytkownika. 

Inspirujące i zachęcające do korzystania 

produkty wymagają dodatkowego nakładu sił i 

środków. Taka inwestycja wydaje się być 

koniecznością, która z pewnością zwróci się w 

przyszłości. Narzędziem pozwalającym tworzyć 

prototypy UI/UX jest Adobe XD. 

 

Design System Przepływ pracy 

Czym jest Design System? System 

projektowania to zbiór elementów 

funkcjonalnych wielokrotnego użytku - 

komponentów i wzorów - kierujących się 

jasnymi standardami stosowanymi przez 

zespoły ds. Produktu do tworzenia spójnych 

doświadczeń w zakresie różnych produktów. 

Systemy projektowe działają jako pojedyncze 

źródło wiedzy dla całej organizacji, 

wykorzystując pojedynczy język projektowania 

do kierowania rozwojem produktów. 

Odblokuj pełną moc XD dzięki setkom wtyczek 

oraz integracji z aplikacjami Adobe Creative 

Cloud i narzędziami innych firm. Edytuj obrazy w 

Adobe Photoshop, synchronizuj swoje ulubione 

czcionki z Adobe Fonts i udostępniaj swoje 

projekty w innych aplikacjach, takich jak Jira, 

Slack i Zeplin. 

  



 
(22) 465 88 88 

(22) 240 19 99 

biuro@expose.pl 

www.expose.pl 

Program szkolenia 

1. Wprowadzenie do Adobe XD 

• Podstawy projektowania UI/UX 

• Interfejs Adobe XD 

• Nawigacja po dokumencie 

• Środowisko projektowe 

• Konfiguracja Adobe XD 

• Przegląd projektowania stron 

internetowych i aplikacji 

2. Projektowanie interfejsu 

użytkownika 

• Organizacja kolorów i fontów 

• Praca z kształtami, symbolami i ikonami 

• Praca z obrazami 

• Praca z typografią 

• Warstwy z wieloma stronami 

• Komponenty i stany 

• Praca z Repeat Grid 

• Praca z Mood Boards 

• Projektowanie nagłówków, stopek oraz 

zawartości stron 

• Importowanie plików tekstowych oraz 

graficznych 

• Responsywność stron i aplikacji 

• Mobilna wersja projektu 

• Tworzenie pop up 

3. Integracja z innymi programami 

Adobe i udostępnianie 

• Udostępnianie projektu 

• Przygotowanie materiałów dla 

programisty/developera 

• Dokumentowanie interakcji 

• Eksport grafik 
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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 

 

 


