
 

 

                                 
 

O programie Zakres merytoryczny 

 
Autodesk 3ds Max jest jednym z najlepszych i 
najbardziej rozpowszechnionych programów do 
tworzenia grafiki trójwymiarowej, renderowania, 
animowania czy modelowania 3D. 
Autodesk 3ds Max jest wykorzystywany w przemyśle 
filmowym, wizualizacji architektonicznej  
i produktowej, a szczególne miejsce zajął w branży 
produkcji gier komputerowych i oprogramowania 
multimedialnego. To idealne narzędzie stworzone do 
modelowania, animacji i renderingu. 
 

 
1. Omówienie Interfejsu 3D Studio Max oraz 

wprowadzenie do obiektów parametrycznych i 

modyfikatorów. 

2. Tworzenie kształtów używając Splines. 

3. Organizacja wyświetlania obiektów oraz 

zarządzanie sceną. 

4. Ustawienia Efektów: Atmosphere, Effects, 

VideoPost, postprodukcja w Photoshop. 

5. Tworzenie i przypisywanie materiałów UVW 

map oraz unwrap UVW. 

6. Ustawienia światła w scenach wewnętrznych i 

zewnętrznych, Interior-Exterior Lighting 

7. Wprowadzenie do animacji, kontrolery animacji, 

użycie Kamer w scenie. 

8. Modelowanie w 3ds Max: Modele 

architektoniczne. 

9. Modelowanie w 3ds Max: Character Poly 

modelling. 

10. Ustawiania sceny i Rendering w Mental Ray, 

Vray 

 

O szkoleniu 

 
Kurs 3ds Max – poziom podstawowy ma na celu 
przygotowanie uczestnika do samodzielnej pracy 
w środowisku grafiki trójwymiarowej i animacji. 
Podczas szkolenia przedstawiane są sposoby 
konfiguracji środowiska pracy, słuchacz uczy się 
także wykorzystywać podstawowe obiekty, 
przekształcać je, obracać oraz skalować, a 
następnie używać efektów kamer i oświetlenia. Kurs 
przygotowuje uczestnika do tworzenia 
podstawowych scen i prostych animacji w programie. 
Zdobywane umiejętności: tworzenie własnych scen 
3D, począwszy od modelowania obiektów, przez 
materiały, oświetlenie, aż po rendering.  
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów. 
 

Czas trwania 

 
3 dni (24 godziny) 

Cena 

 
1000 zł  
 
Cena netto (nie zawiera 23% podatku VAT) 
Sprawdź aktualne promocje w Cenniku szkoleń 

 

Certyfikat 

 
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje  

Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, 
który jest honorowany na całym świecie, potwierdza 

znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest 
rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk. 
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