
     
   

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 
 

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 
 

Kwalifikacja obejmuje: 

 Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów 

multimedialnych  

 Przygotowanie projektów multimedialnych  

 

Zadania zawodowe obejmują: 

 rozpoznawanie formatów oraz typów materiałów analogowych i cyfrowych 

 określanie źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych 

 przygotowanie, gromadzenie oraz katalogowanie materiałów cyfrowych do 

wykonania projektów multimedialnych 

 przestrzeganie zasad, określanie metod, technik i rejestrowanie materiałów                     

w postaci cyfrowej 

 dobieranie oprogramowania do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych 

 przestrzeganie zasad i stosowanie technik tworzenia grafiki, animacji i efektów 

specjalnych 

 tworzenie obiektów grafiki rastrowej i wektorowej, animacji i efektów specjalnych z 

zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń  

 stosowanie systemu zarządzania barwą do wykonania projektów multimedialnych 

 dobieranie metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych 

 wykonanie prezentacji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania 

 stosowanie metod i technik tworzenia internetowych projektów multimedialnych 

 wykonanie projektów multimedialne przeznaczonych do publikacji w Internecie 

 przestrzeganie zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego 

 publikowanie internetowego projektu multimedialnego 

 

 

Absolwent, który uzyskał świadectwa w zakresie kwalifikacji A.20. i A.25. oraz 

posiada co najmniej lub uzupełni wykształcenie średnie otrzymuje dyplom i tytuł 

zawodowy  

FOTOTECHNIK 

 

Absolwent, który uzyskał świadectwa w zakresie kwalifikacji  A.25., A.54. i A.55. oraz 

posiada co najmniej lub uzupełni wykształcenie średnie otrzymuje dyplom i tytuł 

zawodowy  

 

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii  w Łodzi 

90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122, 42 631 98 48, 0-784 207 390 

www.nowoczesnaszkola.edu.pl      szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl 

Kierunki kształcenia: 

Technik informatyk 

Technik teleinformatyk 

Technik telekomunikacji 

Technik bezpieczeństwa                       

i higieny pracy 

Asystent kierownika 

produkcji filmowej/    

telewizyjnej 

Technik eksploatacji 

portów i terminali 

Technik rachunkowości 

Technik pojazdów 

samochodowych 

Technik geolog 

Technik drogownictwa 

 

 

Kursy kwalifikacyjne  

z zakresu: 

 mechaniki 

 mechatroniki  

 gazownictwa 

 elektryki         

 urządzeń sanitarnych 

 gastronomii 

 fotografii 

 fototechniki 

 florystyki  

 włókiennictwa 

 energetyki 

 

http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl/


     
 

 

 

 

 

FOTOTECHNIK 

 

A.20. Rejestracja i obróbka 

obrazu 

 

 

 

A.25. Wykonywanie i 

realizacja projektów 

multimedialnych 

 

 

A.25. Wykonywanie i 

realizacja projektów 

multimedialnych 

 

 

 

A.54. Przygotowywanie 

materiałów graficznych do 

procesu drukowania 

 

 

 

A.55. Drukowanie cyfrowe 

TECHNIK 

CYFROWYCH 

PROCESÓW 

GRAFICZNYCH 

 


