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WYKŁAD  
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza ze współczesnymi technikami multimedialnymi 

w szerokim zakresie, począwszy do omówienia budowy i zasad działania urządzeń 

medialnych, poprzez zasady rejestrowania, przetwarzania oraz dostarczania informacji 

w poszczególnych kanałach medialnych. Słuchacz otrzyma także wiedzę na temat używanego 

do tworzenia i przetwarzania informacji medialnych oprogramowania, a także wiadomości na 

temat zasad projektowania i tworzenia różnego rodzaju przekazów medialnych 

i multimedialnych. 

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład, demonstracja, prezentacja, pokaz, pogadanka. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów. 

 

Treści programowe:  

1. Wprowadzenie w przedmiot Technik multimedialnych i digitalizacji. 

a. Definicje mediów, multimediów. 

b. Rodzaje mediów, charakterystyka poszczególnych mediów. 

c. Definicja i charakterystyka systemu multimedialnego. 

d. Zastosowania systemów multimedialnych. 

e. Rys historyczny rozwoju urządzeń i technik multimedialnych. 

f. Idea, cel i proces digitalizacji sygnałów i informacji. 

g. Rodzaje digitalizacji. 

h. Charakterystyka obiektów i metod digitalizacji. 

2. Wprowadzenie do grafiki komputerowej. 

a. Definicje i przeznaczenie grafiki i grafiki komputerowej. 

b. Rys historyczny rozwoju grafiki komputerowej. 

c. Podstawowe rodzaje grafiki komputerowej. 



d. Charakterystyka, właściwości, zastosowania  poszczególnych rodzajów grafiki 

komputerowej. 

3. Grafika rastrowa  

a. Istota budowy i powstawania grafiki rastrowej. 

b. Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki rastrowej. 

c. Operowanie kształtem i tekstem w grafice rastrowej. 

d. Podstawowe transformacje i narzędzia do transformacji grafiki. 

e. Barwa jej atrybuty, modele barw w grafice. 

f. Modele i metody kompresji stosowane w grafice rastrowej. 

g. Formaty plików grafiki rastrowej i ich właściwości. 

h. Wykorzystanie warstw, ścieżek i selekcji do tworzenia i przetwarzania grafiki 

rastrowej. 

4. Grafika wektorowa. 

a. Natura i właściwości grafiki wektorowej. 

b. Przeznaczenie i zastosowanie grafiki wektorowej. 

c. Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej. 

d. Formaty plików grafiki wektorowej. 

e. Zasady tworzenia, możliwości, elastyczność wykorzystania elementów grafiki 

wektorowej. 

5. Multimedialne urządzenia graficzne i wizualne. 

a. Monitory i karty graficzne – budowa, zasada działania, podział, parametry 

tech. 

b. Drukarki – budowa, zasada działania, podział, parametry techniczne. 

c. Aparaty fotograficzne – budowa, zasada działania, podział, parametry 

techniczne. 

d. Skanery – budowa, zasada działania, podział, parametry techniczne. 

e. Projektory – budowa, zasada działania, podział, parametry techniczne. 

f. Frame grabber – budowa, zasada działania. 

6. Przetwarzanie dźwięku. 

a. Fizyka i natura dźwięku, proces słyszenia. 

b. Podstawowe parametry dźwięku. 

c. Rys historyczny rozwoju urządzeń i technik przetwarzania dźwięku. 

d. Dźwięk cyfrowy i próbkowanie. 

e. Formaty plików dźwiękowych. 

f. Oprogramowanie do rejestrowania i przetwarzania dźwięku. 

g. Podstawowe i zaawansowane metody obróbki dźwięku. 

7. Urządzenia do przetwarzania dźwięku. 

a. Mikrofony – budowa, zasada działania, parametry techniczne. 

b. Głośniki – budowa, zasada działania, parametry techniczne. 

c. Słuchawki – budowa, zasada działania, parametry techniczne. 

d. Karty dźwiękowe – budowa, zasada działania, parametry techniczne. 

8. Animacja komputerowa. 

a. Istota, właściwości, zastosowanie animacji. 

b. Przegląd programów do tworzenia animacji komputerowych. 

c. Wprowadzenie do programu przeznaczonego do tworzenia animacji. 

d. Tworzenie obiektów animacji. 

e. Przygotowywanie obiektów graficznych i tekstowych do animacji. 

9. Podstawowe zasady tworzenia animacji.  

a. Stosowanie bibliotek, symboli i egzemplarzy. 

b. Idea i zasady tworzenia animacji poklatkowej. 

c. Dobór i ustawianie parametrów animacji. 



10. Stosowanie specjalnych technik animacji. 

a. Przeznaczenie warstw, zasady ich stosowania, dostarczane możliwości. 

b. Animacja ruchu.  

c. Animacja kształtu. 

d. Dołączanie dźwięków do animacji.  

e. Stosowanie interakcji w animacji. 

11. Video. 

a. Obraz ruchomy i jego właściwości. 

b. Zasada działania i parametry kamer video. 

c. Rodzaje kamer, formaty zapisu i nośniki obrazu.  

d. Systemy edycji wideo. 

e. Urządzenia do przechwytywania wideo. 

f. Reendering i kompresja wideo, standardy kompresji. 

g. Metody wyświetlania wideo, ich zastosowanie i parametry. 

h. Programy do edycji nieliniowej wideo. 

12. Tworzenie i odtwarzanie prezentacji multimedialnych.  

a. Przeznaczenie i możliwości programów do tworzenia prezentacji 

multimedialnych. 

b. Zasady opracowywania i obrabiania medialnych składników prezentacji. 

c. Zasady planowania i konstruowania poprawnych i skutecznych prezentacji. 

d. Zasady prawidłowego przedstawiania prezentacji.  

e. Możliwości zachowania elastyczności i reakcji na zachowanie i potrzeby 

odbiorców w trakcie przedstawiania prezentacji. 

13. Zastosowanie systemów multimedialnych. 

a. W dydaktyce – cel, wymagania, nowe możliwości i formy dydaktyczne 

wnoszone do procesów nauczania i uczenia się. Dostarczanie nowej jakości 

nauczania poznawania i przyswajania wiedzy i umiejętności. 

b. W przemyśle – znaczenie i rola w głównych sektorach przemysłu. 

Powstawanie nowych rodzajów i linii produktów na bazie technik 

multimedialnych. Zastosowanie multimediów w charakterze narządzi 

twórczych projektowych, komunikacyjnych. 

c. W zarządzaniu – wkład i efekty w podstawowych płaszczyznach i strukturach 

zarządzania, możliwości tworzenia nowych mechanizmów szkolenia, 

komunikacji, uświadamiania i motywowania. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Bunting F., Fraser B., Murphy C., Profesjonalne zarządzanie barwą: doskonałe 

odwzorowanie barw w publikacjach drukowanych. Wydawnictwo Helion, Gliwice 

2006. 

2. Zarzecki K., ABC... Corela 9.0: 2000:  przekształcenia, efekty, warstwy, maski, 

cliparty, tekstury ,kody kreskowe. Wydawnictwo EDITION 2000, Kraków 2000. 

3. Pavlidis T., Grafika i przetwarzanie obrazów, algorytmy. WNT, Warszawa 1987. 

4. Kolan Z., Urządzenia techniki komputerowej. Wydawnictwo Centrum Wdrożeń 

Komputerów SCREEN, Wrocław 2001. 

5. Rutkowski J., Wideotechnika, jak zbudować studio, jak zrealizować film. 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Hearn D., Baker P., Grafika mikrokomputerowa,  metody i zastosowania. WNT, 

Warszawa 1988. 



2. Gieroń M., TIFF, PCX, PIC : formaty plików graficznych. Wydawnictwo "KARAT", 

Tarnów 1992.  

3. Rutkowski J., Multimedia: przetwarzanie cyfrowe obrazu i dźwięku. Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996. 

 

Efekty kształcenia: 

Opanowanie podstawowej wiedzy potrzebnej do posługiwania się technikami multimedialnymi. 
 

Język wykładowy: polski 
 

PROJEKT 
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem zajęć projektowych jest wyrobienie praktycznych umiejętności związanych ze 

stosowaniem technik multimedialnych w rożnego rodzaju materiałach multimedialnych. 

Zajęcia obejmują praktykę zagadnień prezentowanych na wykładzie i zapoznają studentów 

z zasadami projektowania, technikami tworzenia,  przetwarzania, zapisu danych medialnych 

i multimedialnych. W ramach zadań projektowych przerabiane są poszczególne typy danych 

medialnych, badane ich właściwości charakterystyczne pod kątem doboru i optymalizacji dla 

konkretnych zastosowań przekazów medialnych. Studenci nabierają umiejętności doboru 

właściwych i skutecznych metody przetwarzania i obróbki informacji medialnych. W trakcie 

zajęć studenci opracowują kompletne projekty animacji, prezentacji, materiałów wideo 

zorientowane na przykładowe zastosowania technik multimedialnych do celów 

dydaktycznych i technicznych 

 

Metody dydaktyczne:  

Demonstracja, prezentacja, ćwiczenia laboratoryjne. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie wszystkich grup zajęć laboratoryjnych. 

 

Treści programowe: 

1. Podstawowe rodzaje mediów: 

a. Podstawowe rodzaje mediów. 

b. Formaty plików medialnych. 

c. Rozpoznawanie i klasyfikacja obiektów medialnych i multimedialnych. 

d. Odtwarzanie i regulacja parametrów odtwarzania obiektów medialnych 

i multimedialnych. 

2. Tworzenie i przetwarzanie obiektów grafiki rastrowej. 

a. Podstawowe właściwości grafiki rastrowej. 

b. Przeznaczenie, możliwości, interfejs edytora grafiki rastrowej. 

c. Operowanie kształtem, kolorem i tekstem. 

d. Stosowanie warstw, filtrów, kanałów, ścieżek. 

3. Tworzenie i przetwarzanie obiektów grafiki wektorowej. 

a. Właściwości grafiki wektorowej. 

b. Przeznaczenie, możliwości, interfejs edytora grafiki wektorowej. 

c. Tworzenie elementów grafiki wektorowej.  

d. Ustawianie właściwości elementów grafiki.  



e. Stosowanie metod przetwarzania elementów grafiki wektorowej. 

4. Przetwarzanie dźwięku. 

a. Rejestrowanie i dobór parametrów rejestracji dźwięku. 

b. Podstawowe możliwości i metody obróbki zarejestrowanego dźwięku. 

c. Stosowanie dźwiękowych efektów specjalnych. 

d. Digitalizacja i obróbka nagrań analogowych. 

e. Komputerowe generowanie dźwięku. 

5. Animacje komputerowe. 

a. Przeznaczenie, możliwości, interfejs programu to tworzenia animacji 

komputerowej. 

b. Tworzenie obiektów graficznych, tekstowych, dźwiękowych dla potrzeb 

animacji. 

c. Stosowanie bibliotek, symboli, egzemplarzy, warstw, ścieżek. 

d. Tworzenie animacji przy użyciu metod podstawowych i zaawansowanych. 

e. Tworzenie animacji interaktywnych. 

6. Przetwarzanie Video. 

a. Planowanie i opracowywanie koncepcji ogólnej i technicznej filmu. 

b. Opracowywanie scenariusza. 

c. Gromadzenie materiału wideo: nagrywanie, przechwytywanie, importowanie. 

d. Digitalizacja nagrań analogowych. 

e. Montaż poszczególnych ujęć, dołączanie dźwięku, dodawanie efektów. 

f. Wybór kompresji i formatu przeznaczonych do rozpowszechniania 

opracowanego materiału wideo.  

7. Prezentacje komputerowe. 

a. Przeznaczenie, możliwości, interfejs programu to tworzenia prezentacji 

komputerowej. 

b. Tworzenie szkieletu, struktury nawigacji i szaty graficznej prezentacji. 

c. Opracowywanie i umieszczanie w prezentacji obiektów medialnych różnego 

rodzaju. 

d. Ustawianie właściwości obiektów medialnych prezentacji. 

e. Tworzenie scenariuszy i harmonogramu.  

f. Stosowanie efektów animacji oraz składników interaktywności w prezentacji. 

g. Sterowanie przebiegiem, wybór i zmiana scenariusza podczas przedstawiania 

prezentacji. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Kopertowska M., Łuszczyk E., PowerPoint 2003. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe 

PWN Warszawa 2007. 

2. Korbecki M., Komputerowe przetwarzanie dźwięku. Wydawnictwo Mikom, 

Warszawa 1999. 

3. Dunn J., Cyfrowe wideo. Wydawnictwo RM, Warszawa 2003. 

4. Oberlan Ł., GIMP. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia. Wydawnictwo Helion, 

Gliwice 2003. 

5. Ulrich K., Po prostu Flash MX 2004. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Joshua P., 100 sposobów na cyfrowe wideo. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007. 

2. Tomaszewska-Adamarek A., Zimek R., ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć. 

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007. 

 



Efekty kształcenia: 

Umiejętność posługiwania się technikami multimedialnymi do realizacji i technicznych. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):  

dr inż. Grzegorz Wiśniewski 

mgr inż. Paweł Hofman 

mgr inż. Bartosz Kwaśniewski 


