Zadanie 7

Ćwiczenie 1
1. Stwórz obraz o wymiarach 4096 x 2048 px.
2. Wybierz kolor narzędzia klikając kwadrat, a następnie w próbniku wskaż wybraną barwę.
a. Wybierz kolor zbliżony do koloru cegły (wartości nie muszą być identyczne jak
poniżej).

3. Wybierz narzędzie „Ołówek”

4. Kliknij prawym klawiszem myszy na kartkę. W otwartym oknie kliknij ikonę koła zębatego w
prawym górnym rogu i bierz „Duże miniatury”. Zauważ jak wyglądają miniatury.

5. Wybierz pierwszy pędzel. Ustaw wielkość na kilka pikseli.
6. Spróbuj napisać swoje imię.

7. Kliknij ponownie prawym klawiszem i zmień pędzel na inny. Spróbuj ponownie napisać swoje
imię. Sprawdź czy zachodzi interakcja między nowym i starym napisem.
8. Powtórz punkt 7 cztery razy za każdym razem wybierając inny pędzel.
9. Naciśnij kilkukrotnie SHIFT+B, aby cyklicznie przełączać pomiędzy narzędziami pędzli i
wybierz podstawowe narzędzie Pędzel
10. Kliknij prawym klawiszem i wybierz ten sam pędzel co dla narzędzia Ołówek.

11. Napisz kolejny raz swoje imię i powiększ obraz, aby zobaczyć różnice pomiędzy narzędziem
Pędzel i Ołówek.

Ćwiczenie 2
1. Kontynuuj na rysunku z ćwiczenia 1.
2. Wybierz kolor narzędzia na brązowy. Wykorzystaj tryb wyboru koloru poprzez zmianę
nasycenia („S”) oraz jasności („B”).

3. Wybierz narzędzie Pędzel i przejdź do panelu Pędzle (klawisz F5). Panel podzielony jest na
dwie zakładki. W pierwszej można edytować pędzel, w drugiej wybierać zapisane ustawienia.
Na panelu edycji pędzla znajdują się kategorie opcji (po lewej), końcówki pędzla (góra prawej
strony), opcje wybranej kategorii (prawy środek) oraz podgląd pędzla (na dole).

Dodatkowo niektóre pędzle posiadają podgląd w postaci wizualizacji.

4. Przejdź do zakładki Zapisane Pędzle i wybierz pierwszy pędzel.
5. Przejdź do zakładki Pędzel i kliknij pierwszą kategorię po lewej stronie.
Dopasuj jak poniżej i przetestuj pisząc swoje imię. Dopasuj wielkość do obrazu.

6. Dodaj kolejne efekty, dopasuj wg wzoru i przetestuj:

7. Wyłącz wszystkie efekty poza Mokre krawędzie i ponownie przetestuj pędzel pisząc swoje
imię po istniejących napisach.

8. Wróć do wyboru pędzla i wybierz jeden z pędzli z podglądem:
a. Sprawdź jego efekt pisząc ponownie swoje imię.
b. Zmień ustawienia końcówki wg przykładu i przetestuj:

c. Zmień długość włosia na 100% i ponownie przetestuj.

.

9. Sprawdź jakie możliwości mają pędzle innego typu:

a. Ponownie testuj pędzel używając opcji jego końcówki.

Ćwiczenie 3
1. Stwórz obraz 4096 x 2048.
2. Wybierz narzędzie do rysowania kształtów, ustaw tryb na „Kształt” i narysuj niewielki odcisk
łapy.

3. Wybierz z menu „Edycja”->Zdefiniuj nowy pędzel. Podaj jego nazwę „Łapa” i kliknij OK.
4. Usuń kształt.
5. Wybierz nowostworzony pędzel, dopasuj go i stwórz obraz jak poniżej (dodaj styl warstwy):

Ćwiczenie 4
1. Stwórz nowy obrazek 4096 x 2048 px.
2. Wybierz podstawowy pędzel. Zmień jego końcówkę na liść.

3. Ustaw parametry w taki sposób, aby jednym pociągnięciem pędzla powstał obraz podobny

do poniższego (dynamika koloru może korzystać z kolorów narzędzia oraz tła

):

4. Zapisz i wyślij jako JPG.

Ćwiczenie 5
1. Stwórz obraz jak poniżej. Wykorzystaj wszystkie poznane techniki. Wynik Zapisz jako PSD i wyślij.

