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Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu:  
Warsztaty komputerowe – 3ds max , Photoshop, Corel,  

Forma zaliczenia: 
Zaliczenie z 
oceną 

Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 
niestacjonarne 1 I ćwiczenia 18 3 
 1 II ćwiczenia 18 2 
 
Kierownik przedmiotu: mgr inż. Arch Michał Matysiak 

Realizatorzy: mgr inż. Arch Michał Matysiak, mgr inż. Arch Magdalena Twardowska, mgr 

Adam Stępiński, dr hab. Marek Herbik 

Wymagania wstępne:  
 
Biegłość w posługiwaniu się komputerem. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
 

Założeniem przedmiotu jest nauczenie studenta pracy w takich programach jak Photoshop, 3ds            
max i Corel. Celem zadań dydaktycznych jest wykorzystanie tych aplikacji w działaniach            
projektowych. Jak również wspomaganie się nimi w procesie wizualizacji tworzonego projektu. 

 
 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 

do PRK  dla 
kierunku 

Wiedza. Student zna i rozumie: 

K6_W02 
 

K6_W03 
 

K6_W07 
 

K6_W08 

W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z technologiami       
stosowanymi w architekturze wnętrz z uwzględnieniem jej stałego        
rozwoju 

W zaawansowanym stopniu możliwość wykorzystania zdobytej w trakcie        
studiów wiedzy w prowadzeniu własnej działalności zawodowej 

Podstawowe techniki stosowane w architekturze wnętrz 
Problematykę związaną z technologią cyfrową wykorzystywaną w       

dyscyplinie z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 
 

Umiejętności. Student potrafi: 
Wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia określonych zadań 
artystycznych i wykonania własnych projektów architektonicznych 
 

K6_U01 
 
 

K6_U06 



Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem architektonicznym i innymi 
technikami cyfrowymi przy realizacji własnych prac artystycznych 
 
Łączyć nowoczesną technikę z tradycyjnymi technologiami warsztatowymi 
 
Posługiwać się sprzętem komputerowym do przygotowania i prezentacji 
własnego projektu artystycznego 
 

 
 

K6_U09 
 

K6_U14 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do: 

K6_K01 
 

K6_K06 

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia         
potrzeby poszerzania tej wiedzy 
Efektywnego komunikowania się przy użyciu adekwatnych technologii       
architektonicznych w przystępnej formie i w sposób jasny i zrozumiały dla           
innych  
 
Metody kształcenia: 
 
  Ćwiczenia w pracowni komputerowej. 

 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
 
Wykonanie dwóch projektów / w semestrze/ z zakresu objętego tematyką zajęć. 

 

Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna 
Punkty ECTS 

niestacjonarne 1 0 18 0 0 45 3 

 2 0 18 0 0 35 2 

 
programowe: 

1. Teoria barw i systemy kolorów  

2. Podstawy pracy w programie  Adobe Potoshop. Interfejs użytkownika . Modyfikacja 

obszaru roboczego aplikacji. Tworzenie i edycja grafiki  

3. Separacja elementów kompozycji. Narzędzie selekcji, kanał aalfa, separacja zakresów 

barw. Modyfikacja obszaru selekcji  

4. Korekcja graficzna. Narzędzia procesu. Retusz i stylizacja kompozycji  



5. Filtry zaimplementowane w aplikacji . Tryb mieszania warstw  

6. Praca w środowisku trójwymiarowym. Filtr Vanishing Point. Perspektywa w 

kompozycji 

7. Podstawowe informacje na temat aplikacji 3ds max . Interfejs użytkownika. Okna i            

paski narzędziowe. Panele funkcyjne. Obszar roboczy aplikacji. Modyfikacja interfejsu         

zgodnie z preferencjami użytkownika  

8. Podstawy modelowania. Obiekty i ich modyfikacje. Obiekty podstawowe: bryły         

geometryczne, linie, kształty. Obiekty parametryczne. Osadzanie, przemieszczanie  

i skalowanie obiektów w scenie. Powielanie elementów projektu. Obiekty złożone.          

Grupowanie i łączenie obiektów. Tworzenie form geometrycznych z obiektów         

podstawowych. Modyfikatory oraz funkcje edycji geometrii. 

9. Materiały i mapy. Rodzaje materiałów zaimplementowanych w 3ds max.. Parametry          

materiałów i ich modyfikacje. Mapy proceduralne. Warstwy materiałów.        

Modyfikatory mapowania. Techniki mapowania obiektów złożonych. Tworzenie       

animowanych materiałów. Podstawowe źródła światła zaimplementowane w 3ds max 

10. Tworzenie wizualizacji projektu architektonicznego i rendering w module mental ray  
 

11. Grafika wektorowa . Podstawy pracy w programie CorelDraw i Illustrator. Obszar 

roboczy , interfejs programu  

12. Narzędzia tworzenia kształtów. Manipulacja i rozmieszczanie obiektów w obszarze 

kompozycji. Tworzenie kompozycji  

13. Edycja grafiki bitmapowej w Corel Draw. Filtry i Efekty specjalne  

14. Operatory i funkcje modyfikacji elementów kompozycji. Przygotowanie do druku  

 
Literatura:  
Podstawowa: 
Adobe Photoshop CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik. Helion, Gliwice,2008 
Kelly L. Murdock, 3ds Max 8. Biblia. Helion, Gliwice, 2005 
 CorelDRAW X4 PL. Helion, Gliwice, 2008 

 
Uzupełniająca: 
Photoshop CS3. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice, 2007 
3ds max 9. Ćwiczenia praktyczne, Helion, gliwice,2006 
CorelDRAW X4 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice,2008 
 

 
 
 



 


