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Nazwa 
przedmiotu 

GRAFIKA KOMPUTEROWA 

COMPUTER GRAPHICS 
UTH/I/A/IN/-/-
/B1/ST/1(i)/4L/7  

Wersja 
przedmiotu pierwsza Rok akademicki 

(cykl kształcenia) 2014/2015 – 2017/2018 

Wydział Informatyki i Matematyki 

Kierunek Informatyka 

Specjalność - 

Specjalizacja/kier. 
dyplomowania 

-  

Poziom 
kształcenia 
(studiów) 

studia 
pierwszego 
stopnia 

Profil 
kształcenia 
(studiów) 
 

ogólnoakademicki 

Forma 
prowadzenia 
studiów 

stacjonarne Semestr/semestry  semestr czwarty, 
letni 

Przynależność do 
grupy 
przedmiotów 

przedmioty kierunkowe 

Poziom 
przedmiotu podstawowy Status przedmiotu przedmiot obowiązkowy  

Formy zajęć 
dydaktycznych, 
wymiar , punkty 
ECTS * 

Wykład 30 [h]  

3 ECTS  Ćwiczenia [h]  

Laboratoria 30 [h]  

Kryterium doboru 
słuchaczy 

Obowiązkowy dla wszystkich studentów II roku kierunku informatyka 

Język wykładowy język polski 

Forma nauczania  tradycyjna 

Jednostka 
prowadząca 
przedmiot 

KI KOD  2303 

Koordynator 
przedmiotu 

dr Beata Kuźmińska-Sołśnia 

Osoby prowadzące 
przedmiot 

dr Beata Kuźmińska-Sołśnia 

Limit liczby 
studentów Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora UTH Rad. 

Adres strona 
internetowa www.bks.uniwersytetradom.pl 

Adres e-mail i 
telefon 
koordynatora 

beata.kuzminska-sols@uthrad.pl; tel. +48 (48) 361-78-65 

Przedmiot jest 
prowadzony 
również na  

Kierunek - Semestr - 

 

mailto:beata.kuzminska-sols@uthrad.pl


EFEKTY KSZTAŁCENIA I SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Cel przedmiotu 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami grafiki komputerowej i tendencjami jej rozwoju.  
Zapoznanie z różnymi typami grafiki komputerowej: rastrowej, wektorowej, fotorealistycznej, animacji 
i symulacji. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych  w zakresie 
programowania dwu i trójwymiarowej grafiki komputerowej.  
Stosowanie gotowych narzędzi i oprogramowania typu Corel DRAW/Adobe Illustrator, Corel PHOTO-PAINT/Adobe 
Photoshop do przetwarzania materiału graficznego i tworzenia graficznych interfejsów użytkownika oraz 
kompozycji graficznych. 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu 

numer 
efektu 

kształcenia  

Student, który zaliczył przedmiot 
(W) wie/(U) umie/(K) potrafi: 

SYMBOL  
EKK 

SYMBOL  
EKO 

Forma 
realizacji zajęć 
dydaktycznych 

Metody 
weryfikacji 

efektów 
kształcenia 

(forma 
zaliczeń) 

W1 

Student zna zasady oraz narzędzia do 
tworzenia grafiki wektorowej i obróbki grafiki 
rastrowej. K_W12 T1A_W03 

wykład 
egzamin 
pisemny 

W2 

Zna zagadnienia fotografii cyfrowej i retuszu 
zdjęć oraz przetwarzania obrazu na potrzeby 
stron WWW, publikacji reklamowych. K_W12 T1A_W03 

wykład,  
laboratoria 

egzamin 
pisemny, 
kolokwium 

U1 

Student potrafi przygotować do druku lub 
publikacji projekty i interfejsy graficzne oraz 
materiały reklamowe z wykorzystaniem 
oprogramowania Adobe Illustrator, Corel 
DRAW.  

K_U08 T1A_U07 
wykład,  
laboratoria 

egzamin 
pisemny, 
kolokwium, 
projekt 

U2 

Student potrafi przeprowadzić obróbkę map 
bitowych metodami grafiki rastrowej 
z wykorzystaniem oprogramowania Corel 
PHOTO-PAINT oraz Adobe Photoshop.  

K_U08 T1A_U07 
wykład,  
laboratoria 

egzamin 
pisemny, 
kolokwium, 
projekt 

K01 
Potrafi pracować w zespole programistycznym i 
projektowym w dziedzinie  grafiki 
komputerowej. 

K_K05 T1A_K03 
T1A_K06 
Inż._K02 

laboratoria 
aktywność 
na zajęciach 

 

Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do form realizacji zajęć 

numer 
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W1 
Student zna zasady oraz 
narzędzia do tworzenia grafiki 
wektorowej i obróbki grafiki 
rastrowej. 

x       

 

W2 

Zna zagadnienia fotografii 
cyfrowej i retuszu zdjęć oraz 
przetwarzania obrazu na 
potrzeby stron WWW, 
publikacji reklamowych. 

x  x     

 



U1 

Student potrafi przygotować 
do druku lub publikacji 
projekty i interfejsy graficzne 
oraz materiały reklamowe 
z wykorzystaniem 
oprogramowania Adobe 
Illustrator, Corel DRAW. 

x  x      

U2 

Student potrafi przeprowadzić 
obróbkę map bitowych 
metodami grafiki rastrowej 
z wykorzystaniem 
oprogramowania Corel PHOTO-
PAINT oraz Adobe Photoshop.  

x  x      

K1 

Potrafi pracować w zespole 
programistycznym 
i projektowym w dziedzinie  
grafiki komputerowej. 

  x     

 

 

Treści kształcenia  dla każdej formy zajęć dydaktycznych 

Wykłady: 

Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Podstawowe pojęcia i definicje. Grafika rastrowa a wektorowa. 
Przykłady zastosowania oraz  rozwój grafiki komputerowej. Sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb grafiki 
komputerowej. Klasyfikacja barw i jej funkcje. Podstawowe narzędzia programów graficznych. Podstawy 
rysunku wektorowego. Modele barw,  system zarządzania kolorem. Systemy kolorymetryczne. Krzywe 
Bezier’a. Operacje na węzłach. Tekst w grafice wektorowej. Komputerowy skład tekstu – zasady 
projektowania. Ambigram – przykłady tworzenia. Praca z tekstem ozdobnym i akapitowym. Programy do 
tworzenia oraz obróbki grafiki wektorowej. Formaty przechowujące grafikę wektorową. Dokery i teczki 
podręczne w programach. Warstwy i ich rola. Najważniejsze różnice terminologiczne między programami 
Adobe Illustrator i CorelDRAW.  

Grafika a komputery. Kalibracja monitorów. Mechanizmy wyświetlania obrazu. Najważniejsze parametry 
monitorów – wybór monitorów do gier i grafiki. Zarys poligrafii i technik druku. Zasady przygotowania 
projektów na potrzeby poligrafii. Zarządzanie kolorami w programach graficznych na przykładzie Corel Draw 
i Adobe Illustraor. Funkcja eksport i import.  Drukowanie w programach graficznych.  

Metody optymalizacji grafiki: jakości, wielkości plików graficznych (kompresja). Praca z bitmapami. 
Programy do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. Formaty zapisu plików bitmapowych i ich zastosowanie. 
Kompresja stratna i bezstratna. Podstawowe operacje graficzne stosowane na bitmapach.  

Fotografia cyfrowa a analogowa- podobieństwa i różnice. Zasady fotografowania. Funkcje aparatów 
cyfrowych i wykorzystanie ich możliwości. Obróbka zdjęć. Retusz postaci i obiektów. Podstawy korekcji 
barwnej obrazu. Fotomontaże i kompozycje graficzne. Podstawy tworzenia kolaży. Zaawansowane techniki 
edycji. Maski i ich rola w programach graficznych. Metody selekcji i praca z obiektami - podstawowe 
narzędzia selekcyjne. Podstawowe metody pracy na warstwach – obiektach. Grafika prezentacyjna na 
potrzeby Internetu.  

Galerie internetowe. Obróbka komputerowa grafiki na potrzeby reklamy. Zastosowanie grafiki komputerowej 
do symulacji zjawisk fizycznych na przykładzie struktur i formatów modeli 2D oraz 3D. Realizm w grafice 
komputerowej. Metody renderowania. Animacja komputerowa. Metody tworzenia animacji komputerowej. 
Technologia Motion Capture. Możliwości animacji komputerowej. Morfing – etapy sporządzania. 

Laboratoria: 

Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Omówienie interfejsu programu graficznego. Otwieranie 
i zapisywanie rysunków. Poznanie narzędzi z przybornika. Rysowanie prostych obiektów. Kształty 
podstawowe. Uproszczone rysowanie. Obiekty z 3 punktów. Transformacje obiektów. Praca na obiektach. 
Nadawanie wypełnień - zmiana ustawień domyślnych, wypełnienia tonalne, deseniem, teksturą 
postscriptowe. Kontury obiektów. Tworzenie trójwymiarowych przycisków. Precyzyjne rysowanie- 
korzystanie z linijek, prowadnic i siatki. Edycja krzywych. Krzywe Bezier’a. Operacje na węzłach. Zmiana 
kształtu krzywych, obiektów. Wprowadzanie i formatowanie tekstu. Narzędzia tekstu w zależności od 
wybranego trybu pracy. Importowanie testu do dokumentu.  Wyrównywanie obiektów względem tekstu. 
Wprowadzanie do dokumentu tekstu ozdobnego i jego przekształcanie. Rozmieszczanie tekstu na krzywej. 
Łączenie tekstu z ilustracjami. Modyfikacja obiektów – wykorzystanie narzędzi kształtu – nóż, gumka, pędzel 
rozmazujący, pędzel chropowaty. Łączenie i usuwanie obiektów. Kształtowanie, spawanie i przycinanie, 



część wspólna. Przykłady zastosowania efektów do przekształcania obiektów wektorowych tj.: dopasowanie 
kolorów, metamorfoza, obrys obwiednia, głębia, soczewka, perspektywa, efekty iteracyjne. Zastosowanie 
warstw pozwalające na swobodną organizację i łatwą oraz szybką modyfikację obiektów. Realizacja 
przykładów rysunków z wykorzystaniem kilku warstw.  

Praca z bitmapami. Podstawowe operacje graficzne. Wykorzystanie narzędzi  z przybornika do rysowania. 
Pędzle i ich właściwości. Praca z obrazem.  Przekształcenia obrazu - odbicie lustrzane, obrót, pochylanie. 
Porównanie wybranych narzędzi programów graficznych. Podstawy tworzenia kolaży. Tworzenie obszarów 
zaznaczania. Wykorzystanie różnych rodzajów masek. Umieszczanie obrazków na warstwach. Łączenie, 
kopiowanie i scalanie warstw. Metody selekcji i praca z obiektami - Podstawowe narzędzia selekcyjne. 
Obróbka zdjęć – kadrowanie, poprawianie kontrastu, naświetlenia. Retusz postaci i obiektów. Podstawy 
korekcji barwnej obrazu.  Wprowadzanie i formatowanie tekstu, stosowanie efektów tekstowych. 
Zaznaczanie i edycja tekstu. Stosowanie tekstu jako obiektu, zastosowanie maski z tekstu. Zniekształcenia 
i transformacje tekstu. Zastosowanie efektów specjalnych do całego jak i do części obrazka. Ćwiczenia 
z zastosowaniem różnych kategorii efektów: efekty trójwymiarowe, transformacje kolorów, zniekształcenia, 
pociągnięcia ozdobne, obrys, szum, rozmycie, twórcze, tekstura, kamera ip. Kontrola sposobu transformacji 
obrazka przez dany efekt. Projekty graficzne – wykonanie grafiki użytkowej.  Tworzenie galerii własnych 
prac w Internecie. Tworzenie filmu. Zapisywanie animacji w formacie AVI, GIF. Dołączenie elementów 
animacji do projektu graficznego. Prezentacja przygotowanych przez studentów projektów graficznych. 

Sposób obliczania oceny końcowej 

Laboratoria: średnia z ocen za kolokwia i wykonane projekty graficzne 
Wykład: ocena z egzaminu pisemnego 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca; pomoce naukowe 

Literatura podstawowa: 

1. Bain S. Wilkinson N.,  CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik, Helion Gliwice 2004 
2. Dempski K.: DirectX. Rendering w czasie rzeczywistym. Helion, Gliwice 2003. 
3. Eismann K., Duggan S., Porto J., Photoshop maskowanie i komponowanie, Helion, Gliwice 2013. 
4. Foley J.D., van Dam A.,Feiner S.K., Hughes J.F., Phillips R.L.: Wprowadzenie do grafiki komputerowej. 

WNT, Warszawa 1995. 
5. Georges G.: Techniki obróbki zdjęć cyfrowych, Helion, Gliwice 2003 
6. Hawkings K., Astle D.: OpenGL. Programowanie gier. Helion, Gliwice 2003. 
7. Kiciak P., Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, Zastosowania w grafice komputerowej, WNT 

2000. 
8. Krupiński R., Aplikacje Direct3D 8.1, Helion, Gliwice 2002. 
9. Ogórek B.: Corel 12 Photo-Paint. Ćwiczenia, Helion, Gliwice 2004 
10. Pokuta W., OpenGL. Ćwiczenia, Helion, Gliwice 2003.  
11. Williams R., Tollett J.: Tłumaczenie Joanna Zatorska, Adobe Illustrator. Projekty z klasą. Helion 

Gliwice 2012 
12. Zakrzewski P.: Kompendium DTP Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce, Helion, 

Gliwice 2011 

Literatura uzupełniająca: 

1. Sanchez J., Canton M.: Direct3D. Biblia. Helion, Gliwice 2000. 
2. Schwartz S., Davis P.: Po prostu CorelDraw 11, Helion, Gliwice 2003 
3. Skolimowski J., Procedury graficzne dla kart EGA, VGA i SVGA, Helion, Gliwice 1993. 
4. Wilt N.: "Ray Tracing" obiektowo zorientowany z przykładami w języku C++. Wydawnictwo Translator, 

Warszawa 1994 
5. Wright R.S., Sweet M.: OpenGL. Księga Eksperta. Helion, Gliwice 1999.  
6. Zabrodzki J.(red.): Grafika komputerowa. Metody i narzędzia. WNT, Warszawa 1994. 

Pomoce naukowe: czasopisma graficzne 

 

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS    
 

Udział w zajęciach, aktywność Obciążenie studenta [h] 



Udział w wykładach  30 h 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów  5 h 

Udział w laboratoryjnych 30 h 

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 5 h 

Udział w konsultacjach 2 h 

Wykonanie projektu i dokumentacji  10 h 

Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie  6 h + 2 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 h 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 

Informacje dodatkowe 

Terminy odbywania 
zajęć 

semestr letni, zgodnie z rozkładem zajęć 

Miejsce odbywania zajęć ul. Malczewskiego 20A, Radom 

 

Uwagi 

 
 

 


