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Projekt prezentujący wybraną rodzinę pisma.

Pracownia Projektowania Informacji II rok

Miłosz Stępkowski



Cyrulik



Hamburgefonsz!
Hamburgefonsz!
Hamburgefonsz!

cyrulik stencil

cyrulik sharp

cyrulik rounded



ROLNIKU!
Daj krowie - krowa da tobie!

Drzwi proszę pchnąć do siebiecyrulik rounded 48pkt

cyrulik sharp 60pkt

Rolniku! 
Nie myj Jaj przed skupem

cyrulik stencil 72pkt
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Pracownia Projektowania Informacji II rok

Projekt prezentujący podstawowe parametry składu tekstu.

Barbara Olech



Oswald 12 pkt

Font zaprojektowany przez Vernona Adamsa w 2011 roku. 
Jest to pismo bezszeryfowe (grotesk, sans serif), 
historycznie wywodzące się z kroju Alternate Gothic,
zaprojektowanego przez Morrisa Fullera Bentona 
dla American Typefounders Company w 1903 roku. 

„The Story of Design” Charlotte i Peter Fiell
„Design jest narzędziem kształtowania świata rzeczy stworzonych przez człowieka, przekształcania go w lepszy lub gorszy,
a konsumenci, projektanci i wytwórcy mają moc sprawczą i na nich spoczywa odpowiedzialność, aby dopilnować, 
by postęp szedł w dobrym kierunku. 
Każdy produkt stworzony przez człowieka ma wpływ nie tylko na nasze życie, lecz także na życie przyszłych pokoleń 
- w środowisku, ale i przez pokazanie, jak inna była przeszłość, i też, być może, jak pozostaje znajoma.
Historia designu daje nam wgląd w nasz własny sposób życia i dostarcza nam świadectw życia w dziejach ludzkości. 
Co zatem spuścizna naszego designu powie o nas?” 
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„The Story of Design” Charlotte i Peter Fiell
„Design jest narzędziem kształtowania świata rzeczy stworzonych przez człowieka, przekształcania go w lepszy lub gorszy,
a konsumenci, projektanci i wytwórcy mają moc sprawczą i na nich spoczywa odpowiedzialność, aby dopilnować, 
by postęp szedł w dobrym kierunku. 
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Historia designu daje nam wgląd w nasz własny sposób życia i dostarcza nam świadectw życia w dziejach ludzkości. 
Co zatem spuścizna naszego designu powie o nas?” 

stopień pisma
jeden z trzech podstawowych parametrów każdej czcionki i fontu
dany stopień to wysokość pomiędzy górną i dolną linią pisma
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Stopień pisma

Jeden z pięciu podstawowych parametrów każdej czcionki i fontu.
Stopień pisma to wysokość pola prostokąta, w którym umieszczony jest  
znak typograficzny.



„The Story of Design” Charlotte i Peter Fiell
„Design jest narzędziem kształtowania świata rzeczy stworzonych przez człowieka, przekształcania go w lepszy lub gorszy,
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Co zatem spuścizna naszego designu powie o nas?” 
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Interlinia 24 pkt
 (interlinia względna)

Odległość między kolejnymi wierszami tekstu liczona jako  
odstęp pomiędzy dolną linią pisma w wierszu górnym  
i górną linią pisma w wierszu dolnym.



Rodzaj składu
 (justowanie poziome)

Wyrównanie składu tekstu: do lewego lub prawego marginesu  

(chorągiewka), skład osiowany, skład wyrównany jednocześnie do obu  

marginesów (skład justowany lub blokowy).

rodzaj składu 
  (justowanie poziome)

wyrównanie do lewego lub prawego marginesu, 
centralnie (w osi) lub wyrównanie jednocześnie do obu marginesów
 wyrównywanie tylko do jednego z marginesów nazywa się gwarowo
 skład w chorągiewkę

„The Story of Design” Charlotte i Peter Fiell
„Design jest narzędziem kształtowania świata rzeczy stworzonych przez człowieka, przekształcania go w lepszy lub gorszy,
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Historia designu daje nam wgląd w nasz własny sposób życia i dostarcza nam świadectw życia w dziejach ludzkości. 
Co zatem spuścizna naszego designu powie o nas?” 
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Pracownia Projektowania Informacji II rok

Projekt informatora typograficznego.

Marta Wota

















Pracownia Projektowania Informacji II rok

Projekt piktogramów.

Damian Grzelak







Pracownia Projektowania Informacji III rok

Projekt grafiki interfejsu instrukcji obsługi aparatu fotograficznego.

Alicja Wańczyk



Elementarz
podstawowe teoretyczne podpowiedzi Manuela

Tester
szybkie instrucje praktyczne

Moja biblioteka
zbierz swoje dane



Wartość ISO - to nic innego jak czułość matrycy na świa-
tło. Niska wartość ISO oznacza niższą czułość na światło, stąd 
konieczność wykonywania dłuższych naświetleń, natomiast wyższa 
wartość ISO wiąże się z wyższą czułością na światło i w praktyce 
z krótszym naświetleniem lub możliwością zastosowania mniejszego 
otworu przysłony.

zmniejsz wartość ISO

zwiększ wartość ISO

Elementarz



Czas - właściwie czas otwarcia migawki - to długosć czasu, 
w którym migawka aparatu pozostaje otwarta. Określa ona ilość 
światła, jaka wpada do aparatu, powodując naświetlenie matrycy. 

skróć czas otwarcia migawiki

wydłuż czas otwarcia migawki

Elementarz



zdjęcie rozmazane

Tester

000

spróbuj skrócić czas 
otwarcia migawki



Pracownia Projektowania Informacji III rok

Projekt infografiki.

Zofia Szerszeń







Pracownia Projektowania Informacji III rok

Projekt infografiki.

Ilona Ziń
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