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wizualna organizacji pozarządowej 
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Ma blisko 10-letnie doświadczenie  
w projektowaniu graficznym oraz  
w zarządzaniu komunikacją wizualną.  
Na co dzień zajmuje się zarówno 
projektowaniem materiałów (od prostych 
banerów internetowych do 
kilkusetstronicowych publikacji),  
jak i nadzorowaniem współpracy ze 
studiami graficznymi czy drukarniami. 
Chętnie dzieli się swoją praktyczną wiedzą, 
szczególnie sprawdzonymi aplikacjami 
internetowymi, które sprawiają,  
że tworzenie dobrych materiałów 
graficznych staje się przyjemnością.  
Nawet dla laików. 

Ekspertka: Magdalena Arażny 



SZYBKO 

NATYCHMIAST 

POBIEŻNIE 



1 ZDJĘCIE 
140 / 280 ZNAKÓW 

7 SEKUND 



63% 



10 



01 



MNIEJ  

ZNACZY 

WIĘCEJ 







-10 sekund! 



Dłuższe akapity są mniej przyjazne  
dla użytkowników. Odbiorca może mieć  
problemy z zapoznaniem się z długim,  
jednolitym blokiem tekstu, w którym 
żaden element nie jest w żaden sposób 
wyróżniony. Pamiętaj, że krótszy tekst 
to więcej zapamiętanej treści! Dlatego 
nie przywiązuj się do słów. Skracaj  
i wycinaj z rozmachem! 

 



Co zapamiętałeś/zapamiętałaś? 
 

napisz na czacie 



02 



KOLORY 



stała 

paleta  

kolorów 



od stopki maila 

do publikacji 



RGB / CMYK 



www.colourlovers.com 



color.adobe.com 



03 



FONTY 



tekst pierwszy 
 

tekst drugi 



WERSJA 1 

 

WERSJA 2 



TEKST PIERWSZY 

 

Tekst drugi 



tekst pierwszy 

 

tekst drugi 





Gdzie szukacie fontów? 

 

napiszcie na czacie! 





04 



CZYTELNOŚĆ 







Z 





WIĘKSZE 
 

 

MNIEJSZE 



Czy przeczytanie tego akapitu sprawia Ci trudność? Prawdopodobnie tak. 
Prawdopodobnie też szybko porzucisz czytanie tego tekstu – kosztuje Cię to zbyt 
dużo wysiłku. A teraz wpisz proszę na czacie słowo „czytelnie”, sprawdźmy  
kto z nas dotarł do tego miejsca tekstu :) 



180-200% 

130-150% 

100% 



45 ► 75 



05 



ŚWIATŁO 



Zadanie: 

Zaznacz światło 





06 



HARMONIA 











07 



KONSEKWENCJA 



08 



ZDJĘCIA 











Snapseed 



Librestock 



09 



ROZDZIELCZOŚĆ 





10 



NARZĘDZIA 



Canva 



Piktochart 



Iconfinder 



ThingLink 



 

-Doskonałość osiąga się  
nie wtedy, kiedy nie można 

już nic dodać,  
ale raczej wtedy,  

gdy nie można nic ująć. 
 

Antoine de Saint-Exupéry  



 

 

 

 

DZIĘKUJĘ! 

 
Magdalena Arażny 

www.magdarysuje.pl 



Zapraszamy do 
zadawania pytań. 



Nagrania webinariów 

 

Znajdziecie je na: 

poradnik.ngo.pl/webinaria 

Zapraszamy! 

 

Portal ngo.pl powstał i rozwija się dzięki wsparciu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

http://poradnik.ngo.pl/webinaria


www.dimpact.pl 

Wspieramy cele statutowe 

Webinaria ngo.pl realizuje 



 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY! 


