
ZAKŁADKI ĆW 1
KROK 1: Obejrzyj filmik, który ukazuje jak powstawała strona: http://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=aYXdEUB0VgQ

KROK 2: Wejdź na stronę http://www.googleartproject.com/  

• w dolnym pasku okna ustaw język polski

• wybierz kategorię wg. której chcesz wyszukiwać obrazów: kolekcje lub artyści

• wybierz obraz który Ci się spodoba i powiększ go, znajdź ciekawy wizualnie fragment

KROK 3: Pobieranie obrazu

• otwórz program PhotoShop

• pobierz obraz za pomocą klawisza PrinScreen

• przejdź do programu PhotoShop

• wybierz: plik > nowy > OK

• wklej obraz z pamięci podręcznej: crtl + V

• wykadruj obraz: wybierz narzędzie kadrowanie z lewego panelu > ustaw właściwości w górnym pasku: szerokość 20 cm, 

szerokość 5 cm, rozdzielczość 300 piks/cal

• zapisz jako > wybierz format jpg > zapisz wykadrowany fragment w swoim katalogu

KROK 4:

• powrót do obrazu, pomniejsz podgląd, tak by na ekranie zmieścił się cały obraz

• pobierz obraz za pomocą klawisza PrinScreen

• przejdź do programu PhotoShop

• wybierz: plik > nowy > OK

• wklej obraz z pamięci podręcznej: crtl + V

• wykadruj obraz: wybierz narzędzie kadrowanie z lewego panelu > wyczyść ustawienia > wykadruj obraz do krawędzi

• zapisz obraz

KROK 5:

• wróć na stronę http://www.googleartproject.com/pl

• naciśnij klawisz szczegóły

• skopiuj informacje: imię i nazwisko autora, rok powstania, wielkość, muzeum w którym się znajduje, opis jeśli jest

• informację wklej do notatnika lub Worda

KROK 6:

• otwórz program CorelDRAW

• wklej wycięty fragment obrazu - ustaw w pionie - to jest pierwsza strona naszej zakładki

• obok narysuj prostokąt o wymiarach 20 cm na 5 cm - to będzie druga strona naszej zakładki

• wklej podgląd całości obrazu

• wklej tekst

• zakomponuj drugą stronę zakładki, możesz wybrać tło, krój pisma, stopień pisma itp.

Stwórz minimum 5 zakładek, każda z innym obrazem. Nie twórz nowych dokumentów tylko dodawaj strony, w lewym dolnym 

rogu programu CorelDRAW. Gotowy projekt zapisz także jako PDF: plik > publikuj jako PDF


