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Canva to przyjazne dla użytkownika narzędzie do projektowania
graficznego, które doskonale nadaje się do tworzenia treści w mediach
społecznościowych, materiałów marketingowych i grafik do artykułów
(np. blogowych). Na rynku działa już 10 lat (od 2012 roku) i nieustannie
się rozwija, a liczba fanów i użytkowników rośnie z dnia na dzień.

Jest to świetny wybór dla osób, które nie mają doświadczenia                
 w projektowaniu graficznym i szukają narzędzia, które nie tylko
pomoże im stworzyć niesamowite projekty, ale także poprowadzi ich
przez cały proces.

Co czyni Canvę jeszcze atrakcyjniejszą, to fakt, że można z niej
korzystać całkowicie bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń. Są jednak
pewne funkcje dostępne tylko dla tych, którzy wykupili wersję płatną.
Płatna wersja programu oferuje bardziej zaawansowane możliwości
edycji, współpracę z innymi użytkownikami, narzędzia do publikowania
i dostęp do ponad 1 miliona obrazów.

Jeśli więc szukasz narzędzia do projektowania, które jest łatwe             
 w użyciu i idealne dla początkujących, Canva jest dla Ciebie
właściwym wyborem. Łatwość poruszania po interfejsie,
funkcjonalność, dostęp z wielu urządzeń (np. komputer i smartfon)
oraz ogromna liczba szablonów sprawia, że warto zainteresować się
tym tematem.

A nasz e-book ułatwi Ci poznanie Canvy i wykorzystanie jej potencjału. 



REJESTRACJA

ROZDZIAŁ I
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Aby rozpocząć pracę z programem, należy przejść na stronę canva.com,                    
 a następnie kliknąć w prawym górnym rogu “zarejestruj się” i wykonać rejestrację
przy pomocy adresu e-mail (krok po kroku, wykonujemy wszystko wg podanej
instrukcji).

Po rejestracji możesz bez przeszkód zalogować się przy pomocy podanego adresu
email i ustawionego hasła. Na tym etapie masz do wyboru dwie drogi: wersję
darmową lub Pro (Canva daje możliwość skorzystania z okresu testowego w wersji
profesjonalnej, który trwa 30 dni). Zachęcamy do przetestowania darmowej wersji
Pro, aby wykorzystać pełen potencjał programu.

Przy rejestracji na okres testowy Canva poprosi Cię o numer karty – niekoniecznie
kredytowej, może być zwykła. Podaj jej numer bez obaw, ponieważ w trakcie
trwania okresu próbnego żadne środki nie zostaną pobrane, a przed jego
zakończeniem możesz łatwo zrezygnować z wersji testowej.

Canva Pro oferuje więcej szablonów, więc w tym okresie możesz zrobić sobie
sporo grafik, a potem przejść na wersję darmową, która nie różni się bardzo od
profesjonalnej. 

Poniższy kurs jest zrobiony na wersji Pro.

https://www.canva.com/pl_pl/


IDENTYFIKACJA MARKI

ROZDZIAŁ II



dodawanie loga

dodawanie
czcionki

dodawanie
kolorów
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Canva pozwala Ci na stworzenie identyfikacji wizualnej Twojej marki, czyli
projektów, którymi będziesz mógł posługiwać się we wszystkich późniejszych
materiałach. Dzięki temu uzyskasz spójność przekazu i wzmocnisz jego
autentyczność, co jest niezwykle ważne w budowaniu świadomości marki.

W Canvie przygotujesz zarówno projekt logo, dobierzesz czcionki i elementy
wyróżniające markę, jak i stworzysz pełną tablicę inspiracji tzw. moodboard, która
może Ci się przydać np. podczas pracy nad stroną internetową.

Jeśli masz już swoje logo, czcionkę to możesz rozpocząć dodawanie marki.

Jak?

zostawić utworzoną paletę kolorów firmy 
wprowadzić własną.

To proste! Kliknij menu po lewej stronie “Identyfikacja marki”. Pojawi się tam
strona, na której za pomocą plusów możesz dodać: logo firmy, paletę kolorów oraz
używanych czcionek marki. 

Uwaga, po wgraniu loga, paleta kolorów utworzy się automatycznie. Masz więc
dwie opcje:
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Tak wygląda identyfikacja marki po wgraniu loga oraz ustawieniu palety kolorów
marki i czcionki marki



OMÓWIENIE FUNKCJONALNOŚCI 

ROZDZIAŁ III



menu główne
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ukrywanie menu po lewej stronie

wybór szablonów pogrupowanych na kategorie
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wybór funkcji pogrupowanych na kategorie

Funkcjonalności programu najlepiej omówić na przykładzie, dlatego w tym celu
wybierz jakiś szablon np. post na Instagrama.

Kliknij “Szablony”, następnie “Post na Instagrama” lub po prostu wpisz w wyszukiwarkę
szukaną frazę. 

W następnym kroku możesz wybrać zaproponowane przez Canvę szablony lub kliknąć
“Utwórz pusty projekt”. Wybierz tę opcję, a zobaczysz nowe okienko:



Menu 

projekt

dodawanie kolejnej strony 

kopiowanie strony

pomniejszanie i powiekszanie
widoku projektu
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W panelu po lewej stronie zobaczysz listę możliwości, które pozwolą Ci stworzyć
najlepszy projekt. 

Jeśli zdecydujesz się na wybór
gotowych szablonów, to możesz
skorzystać z opcji grupowania na
kategorie. Jeśli masz firmę, która
sprzedaje kosmetyki i chcesz znaleźć
gotowe szablony projektu, wystarczy
wpisać “kosmetyki” lub po angielsku
“cosmetics”. W ten sposób otrzymasz
długą listę gotowych szablonów, które
możesz dowolnie modyfikować –        
 o tym jednak w późniejszych
rozdziałach.

Menu górne
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Kolejnym wyborem są elementy, które
są podzielone na podkategorie.
Najważniejsze z nich to:

Linie i kształty: jak sama nazwa
wskazuje, znajdują się tu obiekty, takie
jak m.in. figury geometryczne.

Grafika: różne elementy graficzne.

Zdjęcia: różnego rodzaju zdjęcia, które
możesz wykorzystać w swoim projekcie.

Ramki: służą do tworzenia “mapy”; pod
każdą ramkę możesz podkładać zdjęcia.

Siatki: do wypełniania całej strony
zdjęciem lub tworzenie kolaży zdjęć.
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Przykładowe zastosowanie ramek:
 

Przykładowe zastosowanie siatki:
 



kliknij “prześlij
multimedia” i wybierz
folder z komputera oraz
zdjęcie, które chcesz
wgrać do programu,
kliknij “nagraj się”.

Poniżej elementów znajduje
się przycisk przesyłanie, za
pomocą którego możesz
wgrać własne zdjęcia lub
nagrać film. W tym celu
kliknij:
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Poniżej znajdziesz “tekst”,                
 a tam gotowe szablony,                
 ale również możliwość dodania
własnych pól tekstowych,               
 w których wybierasz czcionkę
ręcznie. Każdy tekst możesz
dowolnie modyfikować, za
pomocą paska w górnym menu.   
 W ten sposób zmienisz krój,
rozmiar, kolor, pogrubienie,
pochylenie, wyrównanie, odstępy
między liniami, efekty np. dodanie
cieni, animacja itd.



zmiana 
kroju

zmiana 
rozmiaru

zmiana 
koloru

pogrubienie
pochylenie

wyrównanie
tekstu

wypunktowanie

odstępy między
literami, 
interlinia

16

Przycisk “Tło” pozwala Ci wybrać 
tło na grafikę.

I wreszcie “loga”, gdzie znajdują
się wgrane loga. Jeśli jeszcze ich
nie wgrałeś, możesz łatwo tego
dokonać z tego poziomu –
wystarczy kliknąć przycisk
“prześlij logo”.



W każdym z wyżej omówionych elementów menu możesz wybrać opcje
wyszukiwarki. Pomaga to na łatwe i szybkie odnalezienie najlepiej
dopasowanych wyników (np. szablonów świątecznych).
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Na omawianej stronie znajdziesz jeszcze pasek, czyli górne menu.

udostępnienie projektu innemu użytkownikowi Canvy,
pobranie linku i wysłanie komuś,
pobranie projektu,
udostępnienie bezpośrednio w mediach społecznościowych,
wydrukowanie projektu (np. druk na bluzie z kapturem, a Canva sama
dostosowuje rozmiar).

strona główna - powrót na główną stronę Canvy

Plik: tutaj możesz m.in. włączyć sobie linijki i prowadnice, marginesy, przełączyć
identyfikację marki (jeśli masz ich kilka), zapisać projekt w folderze oraz pobrać.

UWAGA! Projekty w canvie zapisują się automatycznie!

Zmian rozmiaru: zmiana rozmiaru projektu na dwolony inny, lub utworzenie kopii 
 w innym rozmiarze (bardzo przydatne przy tworzeniu reklam na Facebooka). 

Pole tekstowe: tutaj nadajesz nazwę swojemu projektowi.

Udostępnij: ta opcja ma kilka możliwości:



TWORZENIE GRAFIKI ZA POMOCĄ
GOTOWEGO SZABLONU

ROZDZIAŁ IV
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Canva umożliwia także wykorzystywanie gotowych szablonów. I znowu – najlepiej
omówić to na konkretnym przykładzie, którym będzie firma sprzedająca obuwie.

Zgodnie z omówionymi wcześniej krokami kliknij: menu główne -> szablony -> post
na Instagram. 

Post na instagram jest kwadratem o wymiarach 1080 x 1080.

Wybierz pusty szablon, a w zakładce szablony w wyszukiwarce oznaczonej lupą
wpisz “obuwie”. Dzięki temu otrzymasz wiele różnych gotowych szablonów do
wykorzystania.



Niebieskie
obramowanie,
świadczące 
o aktywności
danego pola
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Wybierz dowolny szablon – każdy z nich możesz dowolnie modyfikować. 

Np. jeśli kolory Twojej marki to brązy, to w pierwszej kolejności zmień kolor tła,
klikając najpierw projekt (musi być obramowany na niebiesko), a następnie
kwadracik w lewym górnym rogu i wybierz interesujący swoje odcienie.

Po zmianie koloru:
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Kolejny krok to wymiana zdjęcia. Możesz skorzystać z własnych zdjęć (wgrać je
przy pomocy “Przesłane”) lub przejść do zakładki “Elementy” i po prostu wpisać  
 w wyszukiwarkę wybraną frazę (np. tenisówki).

Po wyświetleniu, wybierz z podmenu “zdjęcia”. dzięki czemu wyświetlą Ci się tylko
zdjęcia. Po wybraniu zdjęcia, podmień go, przeciągając w wybrane miejsce na
grafice.

Po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy, możesz dopasować zdjęcie,
przesuwając je w prawo, lewo i – jeśli jest taka możliwość (nie każde zdjęcie na to
pozwala) – także w górę lub dół.

Teraz wystarczy zmodyfikować
tekst, aby spersonalizować
grafikę. Kliknij dwa razy lewym
przyciskiem myszy tekst             
 i wprowadź swoja treść.
Możesz zmienić czcionkę na
firmową oraz rozmiar i kolor
tekstu.
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Twoja grafika jest już gotowa. Możesz ją teraz opublikować bezpośrednio na
Instagramie (udostępnij->udostępnij w mediach społecznościowych) lub pobrać
na dysk (plik -> pobierz lub udostępnij -> pobierz).

W tym miejscu masz także możliwość zmiany typu pliku i jego rozmiaru
(powiększenia n-krotnego).



TWORZENIE WŁASNEJ GRAFIKI 

ROZDZIAŁ V
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Z pewnością pewnego dnia staniesz przed wyzwaniem stworzenia własnej grafiki.
Stanie się to chociażby dlatego, że gotowe szablony są wygodne, ale powtarzalne,
a każdy chce, żeby jego grafiki były oryginalne. To właśnie oryginalność pozwala
zwiększyć sprzedaż i wyróżnić się na tle konkurencji. 

Aby więc stworzyć własną grafikę, otwórz pusty szablon. Ponownie sięgnij po post
na Instagrama 1080 x 1080 (w celach tego ćwiczenia).

Najpierw oczywiście musisz obmyślić, jak ten post ma się prezentować.                    
 W poprzednim rozdziale pracowałeś na przykładzie butów, więc zostaniemy         
 w tych tematach.

W tym przykładzie kolorami marki są brązowy, biały i czarny, a post ma dotyczyć
reklamy botków damskich. Z kolei do zrobienia grafiki można użyć zdjęcia bez tła
oraz tekstu, którym jest hasło reklamowe.

Aby wykorzystać oryginale zdjęcia, trzeba je wgrać: przesłane -> prześlij
multimedia.

Co jeśli okazuje się, że wgrane zdjęcie ma tło, które nie pasuje do koncepcji grafiki
i ogólnego zamysłu? Nic straconego, ponieważ Canva oferuje możliwość usunięcia
tego tła. Co więcej, można to zrobić znacznie łatwiej niż w przypadku innych
darmowych programów!
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Wystarczy kliknąć zdjęcie i z górnego menu wybrać “Edytuj Obraz”. Po lewej
stronie wyświetli się lista możliwości edycji zdjęcia – w tym przypadku usunięcie
tła – kliknij więc “Narzędzie usuwania tła”. Dzięki temu jednym kliknięciem
pozbędziesz się zbytecznego tła z obrazu.

Przeciągając myszką za dowolny róg, możesz powiększyć lub zmniejszyć zdjęcie. 
 Z kolei chwytając za jego środek, możesz zmienić położenie obrazu. 
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Aby przystąpić do dalszej pracy, dodaj kilka ozdobników np. w postaci brązowych
prostokątów. Z bocznego menu wybierz “Elementy”, a następnie “Linie i kształty”    
i prostokąt. Pamiętając, że bazowymi kolorami są m.in. brązy, zmień kolor figury na
brązowy (kliknij prostokąt i w lewym górnym rogu wskaż docelowy odcień).

Przeciągając myszką za rogi prostokąta, możesz dostosować jego wielkość               
 i kształt. Z kolei położenie zmieniasz poprzez chwycenie za środek i przeciągnięcie
w dowolną stronę.
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przesuń na dół,
przesuń na sam dół.

Następnie należy zmienić położenie obiektów, gdyż prostokąt zasłania główny
produkt. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz jedną z dwóch opcji:

Możesz również wykorzystać skróty klawiszowe (odpowiednio ctrl + [ lub ctrl + alt + [).
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Dołóż jeszcze dwa inne prostokąty do ozdoby. Możesz w tym celu powtórzyć
wcześniejsze kroki lub po prostu skopiować istniejącą figurę skrótem
klawiszowym ctr + c (kopiuj) i ctrl + v (wklej).

Jeśli na tym etapie znajdziesz jakieś nieprawidłowości (np. zła wielkość obiektów
lub niewłaściwe położenie), to pamiętaj, że musiałbyś pomniejszać/powiększać
lub przesuwać każdy obiekt z osobna.
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Pozwoli Ci to pomniejszać lub przesuwać cały układ graficzny jednocześnie.

A jeśli ostateczny efekt Cię zadowala, możesz zgrupować obiekty. W tym celu
przytrzymaj wciśnięty klawisz “shift” i zaznacz wszystkie obiekty, które chcesz
zgrupować, a następnie kliknij w prawym górnym rogu “grupuj”. 
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W następnej kolejności dodaj tekst (np. hasło reklamowe). W tym celu przejdź do
zakładki “Tekst”, która znajduje się w menu po lewej stronie i kliknij “dodaj
nagłówek”, a następnie wpisz hasło reklamowe, zmień czcionkę na firmową oraz
dostosuj rozmiar i kolor. Tekst możesz umieścić w dowolnym miejscu na grafice.
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Całość możesz uzupełnić jeszcze przyciskiem z CTA, czyli wezwaniem do działania.
Stwórz więc kolejny prostokąt (tym razem w ciemniejszym odcieniu brązu,           
 aby przycisk się odznaczał) i dodaj do niego napis w białym kolorze.
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Warto pamiętać o identyfikacji wizualnej, dlatego dodaj jeszcze firmowe logo. 

Jak? To proste! Przejdź do zakładki “loga” w menu po lewej stronie i kliknij
wcześniej wgrane logo. Jeśli jeszcze go nie wgrałeś, możesz to zrobić w momencie
poprzez kliknięcie “prześlij logo”.

Logo powinno ładnie komponować się z całością, dlatego umieść je w lewym
górnym rogu, przesuwając hasło reklamowe na prawą stronę.
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Teraz wystarczy udostępnić grafikę bezpośrednio na Instagramie/Facebooku lub
ją pobrać. 
W prawym górnym rogu kliknij “Udostępnij” i wybierz interesującą Cię opcję.



PODSTAWY 
PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

ROZDZIAŁ VI



projekt

oprawa graficzna treść

ODBIORCA

Elementy projektu graficznego:
1) typografia - dobór fontów, czytelność
2) hierarchia wizualna
3) kompozycja
4) kolor
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Projektowanie graficzne jest dziedziną sztuki wymagającą ogromnej wiedzy               
i doświadczenia. Wielokrotnie wymaga ono również dużego wysiłku
intelektualnego, jak i sporej dawki kreatywności.

Każdy projekt graficzny składa się z oprawy graficznej oraz treści, z czego
najważniejsza jest treść. Wygląd ma nieco mniejsze znaczenie, ale to ogólny
odbiór ma wpływ na to, czy odbiorca zainteresuje się danym projektem. Człowiek
najpierw widzi całość, a potem przygląda się szczegółom. Najważniejsze jest więc
pierwsze wrażenie, za co odpowiada oprawa graficzna.

Przykazania grafika:

1) Skup się na odbiorcy.

Podczas projektowania skup się na ludziach, do których kierujesz informację.
Pamiętaj, że projektujesz dla użytkownika, a żeby tak było, musisz go najpierw dobrze
poznać i zrozumieć.
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2) Ustal cel projektu, zbadaj i zrozum temat.

Zastanów się, co projektujesz. Poszukaj inspiracji. Przeanalizuj konkurencję. Określ to,
co chcesz osiągnąć w wyniku realizacji projektu.

3) Ustal hierarchię wizualną.

Hierarchia pozwala uporządkować projekt i nadać poszczególnym elementom
stopień ważności. Dzięki niej wiesz, na które elementy zwracać uwagę w pierwszej
kolejności. Nadawanie odpowiedniej hierarchii elementom w projekcie jest
podstawową umiejętnością, bez której trudno będzie tworzyć skuteczne projekty.
Pozwala po prostu skupiać uwagę użytkownika w odpowiednich punktach                     
 i sugerować kierunek, w jakim powinien podążać jego wzrok.

4) Bądź kreatywny.

Bycie kreatywnym oznacza umiejętność wymyślania unikalnych pomysłów,         
 które wyróżnią się z tłumu. Nie chodzi o to, aby być doskonałym; chodzi o to, aby być
oryginalnym. Każdy może skopiować czyjąś pracę, ale tylko nieliczni są w stanie
wymyślić coś naprawdę kreatywnego. Kluczem do bycia bardziej kreatywnym,       
 jest otwarcie się na nowe doświadczenia.

5) Bądź odważny.

Graficy często boją się popełniać błędy, a ten strach może hamować śmiałość.
Jednak śmiałość w projektowaniu to umiejętność, którą warto pielęgnować.
Aktywnie poszukując sposobów na przesuwanie własnych granic twórczych, możesz
stworzyć coś naprawdę niesamowitego, więc nie bój się łamania schematów                
 i próbowania niestandardowych rozwiązań.

6) Przestrzegaj zasad projektowania. 

Chociaż zasady projektowania zostały stworzone po coś i pomogą Ci tworzyć lepsze
grafiki, to nie stosuj się do reguł których nie ma, czyli nie nakładaj na siebie
dodatkowych ograniczeń. Pamiętaj również, że aby łamać schematy, musisz je
najpierw poznać, więc pogłębiaj ciągle swoją wiedzę w tym temacie. 

7) "Dla mnie dobry projekt oznacza tak mało projektowania, jak to jest
tylko możliwe" Dieter Rams.

Nie przeładowuj grafik zbyt dużą liczbą obiektów czy tekstu. Kieruj się zasadą "mniej
znaczy więcej" i minimalizmem. Traktuj przestrzeń negatywną (pustą część projektu)
jako jego nieodłączny element, jako jeden z obiektów, a nie pole, które koniecznie
trzeba zapełnić.
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8) Obserwuj innych twórców, malarzy, grafików i oglądaj ich prace.

Przeglądaj internet w poszukiwaniu inspiracji, ale sprawdzaj również plakaty, ulotki,
banery reklamowe czy obrazy i zdjęcia. Każda twórczość może Cię czegoś nauczyć,
nawet ta niekoniecznie udana (wtedy dowiesz się np. czego nie robić).

Skorzystaj z kodu “marketing”,     
 aby zdobyć e-booka o marketingu
15% taniej!

https://www.mr-digital.pl/p/e-book-jak-zwiekszyc-sprzedaz-w-sklepie-internetowym-marketing-w-branzy-e-commerce/
https://www.mr-digital.pl/p/e-book-jak-zwiekszyc-sprzedaz-w-sklepie-internetowym-marketing-w-branzy-e-commerce/


MR DIGITAL Spółka z o. o
ul. Krakowska 140 a
34 - 120 Andrychów.


