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Ćwicz swoje projektanckie oko. Znajdź co najmniej pięć różnic, które 
sprawiają, że drugi przykład jest czytelniejszy.
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Zasada odległości mówi, by grupować powiązane ze sobą 
elementy, umieszczając je fizycznie blisko siebie w taki sposób, 
by były postrzegane jako jedna spójna całość, a nie wiele 
niezwiązanych ze sobą fragmentów. Pomaga to organizować 
informacje, zmniejsza nieład i pozwala czytelnikowi dojrzeć 
strukturę dokumentu.

1. 
Odległość



Gdy widzimy te dwie osoby idące ulicą, 
związek między nimi nie jest oczywisty.
Czy są spokrewnione? Czy chociaż się znają?

Teraz, gdy obie postacie są blisko siebie, 
widzimy wyraźnie, że coś je łączy.
To samo dotyczy elementów projektu 
graficznego.



Co można powiedzieć na temat 
kwiatów z listy po lewej i po prawej?

Wydaje się, że trzy ostatnie kwiaty jakoś 
różnią się od pozostałych. Dostrzegamy 
to od razu. Rozumiemy, że tak jest, 
mimo że jeszcze nie wiemy, o co 
dokładnie chodzi.

Wiemy, że trzy ostatnie kwiaty różnią 
się w jakiś sposób od pozostałych, 
ponieważ na liście są od nich 
wyraźnie oddalone.



Informacje czy też grupy informacji, które nie 
są ze sobą związane, nie powinny znajdować 
się blisko innych elementów, ponieważ 
odległość jest wizualną wskazówką na temat 
organizacji projektu i jego treści. 

Fizyczna bliskość 
elementów
sugeruje ich 
związek.



Typowa wizytówka
Ile oddzielnych elementów można rozróżnić na tak małej przestrzeni?
Ile razy zatrzymujemy wzrok, by na coś popatrzeć?
Jaką drogą podąża nasz wzrok?



Dzięki zastosowaniu jednej prostej zasady wizytówka została uporządkowana 
informacyjnie i wizualnie. Bardzo ważne jest ustalenie kierunkowości, z jaką 
chcemy by informacje lub obraz był przekazywany odbiorcy, np.
od najważniejszej Imienia i Nazwiska poprzez stanowisko, dane teleadresowe. 
Zawartość jest wtedy klarowniejsza.







Przy grupowaniu elementów zazwyczaj trzeba wprowadzić dodatkowe zmiany 
np.: w rozmiarze, wadze, w rozmieszczeniu tekstu lub grafiki. 

Ćwicz swoje projektanckie oko. Znajdź co najmniej pięć różnic, które 
sprawiają, że drugi przykład jest czytelniejszy.
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Ćwicz swoje 
projektanckie 
oko. Znajdź co 
najmniej pięć 
różnic, które 
sprawiają, że 
drugi przykład 
jest czytelniejszy.



Przykład - Menu restauracji



Podstawowy cel zasady ODLEGŁOŚCI 
to PORZĄDKOWANIE

Grupowanie powiązanych ze sobą elementów i zmniejszenie odległości 
między nimi automatycznie tworzy strukturę. Jeśli informacja jest 
uporządkowana, to jest bardziej prawdopodobne, że będzie 
przeczytana i zostanie zapamiętana.

Dodatkowym efektem organizacji wiadomości jest uzyskanie bardziej 
atrakcyjnej (lepiej rozmieszczonej) pustej przestrzeni (ang. white space)



1. Unikaj zbyt wielu oddzielnych elementów na stronie.
2. Unikaj pozostawiania równych odstępów pomiędzy elementami, jeżeli 

nie są częściami jednego większego zbioru.
3. Unikaj sytuacji zmuszających do zastanawiania się, którego fragmentu 

treści dotyczy nagłówek, podtytuł, podpis, grafika itd. Twórz relacje 
pomiędzy bliskimi sobie elementami.

4. Nie twórz relacji między elementami, które nie są ze sobą powiązane! 
Jeśli tak jest, odsuń takie elementy od siebie.

5. Nie umieszczaj elementów w narożnikach i na środku strony tylko 
dlatego, że jest tam pusto.

Czego unikać przy projektowaniu?



Ulotka
Reklama hotelu
Ćwicz swoje projektanckie oko 

1. Podaj przynajmniej pięć 
sposobów na poprawienie tej 
reklamy z wykorzystaniem 
zasady odległości.

2. Wyraź słowami problemy, 
jakie według Ciebie występują 
w tych projektach.

3. Spróbuj naszkicować własne 
wersje z lepszą organizacją 
prezentowanych treści.





Zasada wyrównania mówi, że żaden obiekt nie powinien być 
umieszczony na stronie w sposób przypadkowy. Każdy element 
powinien mieć wizualne połączenie z innym elementem strony. Nawet 
jeśli są od siebie odseparowane, to wyrównanie tworzy niewidoczną 
linię, dającą wzrokowe wrażenie połączenia elementów. Zastosowanie 
zasady wyrównania oznacza, że chociaż pewne elementy są od siebie 
oddalone, to nadal należą do tej samej części.

2. Wyrównanie









Typowa wizytówka
Problematyczne w projekcie jest m.in. to, że żaden element nie jest 
wyrównany do jakiegokolwiek innego elementu.



Wyrównanie do linii 
dodaje wyrazistości 
całemu projektowi.

Elementy tekstu mają 
teraz wspólną, łączącą 
je granicę.



Centrowanie,
Wyśrodkowanie

Elementy tekstowe są 
logicznie pogrupowane 
zgodnie z zasadą 
odległości. Poszczególne 
linie tekstu mają 
wyrównane środki
i są wycentrowane na 
stronie.



Centrowanie,
Wyśrodkowanie

nadaje tekstowi bardziej 
formalny, stateczny
i zwyczajny wygląd, 
niestety często taki projekt 
sprawia wrażenie 
nudnego. Wystarczy 
zastosować wyraźne 
wyrównanie do lewej lub 
prawej strony wraz z 
zasadą odległości, a 
będziemy zdumieni 
efektem.



Papier
firmowy
Papier listowy/firmowy to prawdziwe 
pole do popisu dla projektanta! 
Bardzo często jednak mamy tutaj do 
czynienia z typowym (dla niektórych 
nudnym) wyśrodkowaniem. 

Rozmieszczenie poszczególnych 
elementów może być dowolne, nie 
wolno jednak zapominać o 
wyrównaniu.



Na pierwszym 
przykładzie dwa bloki 
tekstu nie są ze sobą
wyrównane. Nie są w 
żaden sposób wizualnie 
połączone.

W drugim przykładzie 
prawa krawędź opisu 
jest wyrównana z prawą
krawędzią tytułu, co 
łączy te elementy 
niewidoczną linią.

To nie jest przypadek!













Ćwicz swoje 
projektanckie oko. 

Oto typowy przykład 
reklamy, której 
projektant otrzymał 
zadanie upakowa-
nia dużej liczby 
informacji na 
stosunkowo małej 
powierzchni. Projekt 
można znacząco 
poprawić, 
wprowadzając tylko 
jedną rzecz — 
wyrównanie.



Nasze oczy lubią 
porządek; daje
on spokój i poczucie 
bezpieczeństwa,
a ponadto pomaga
w przekazie informacji.

Na każdej dobrze 
zaprojektowanej stronie 
można poprowadzić linie, 
do których
wyrównane są obiekty, 
nawet jeżeli strona 
zawiera bardzo różne 
elementy i sprawia
wrażenie dynamicznej.







Plakietki

są bardzo 
popularne
i najczęściej 
mają tekst 
wyśrodkowany



Wyrównywanie
sprawdza się najlepiej 
wtedy, gdy jest 
zamierzone.

Całość powinna
mieć wygląd 
układu 
przemyślanego, 
a nie 
przypadkowego.



Podstawowy cel zasady WYRÓWNANIA 
to ZESPOLENIE I UPORZĄDKOWANIE

Świadomie wybieraj miejsca, w których chcesz wstawić elementy. Zawsze 
staraj się znaleźć na stronie inny element, do którego można wyrównać dany 
obiekt, nawet jeśli odległość między nimi jest stosunkowo duża.

Unikaj używania więcej niż jednego typu wyrównania tekstu na stronie. 
Spróbuj zrezygnować z wyśrodkowania, chyba że celowo chcesz stworzyć 
bardzo formalny, stateczny (często nudny) dokument. 



Zasada powtarzania każe powtarzać w całym projekcie jakiś
jego wizualny element, tj. stworzyć wizualny klucz wiążący całą 
publikację. Powtarzanym elementem może być: pogrubiona odmiana 
kroju pisma, gruba linia (kreska), szczególny punktor, kolor, 
szczegół projektowy, specyficzny rodzaj formatowania, relacje 
przestrzenne itp. Może to być dowolna rzecz, którą czytelnik
wzrokowo zidentyfikuje.

3. Powtórzenia





Typowa wizytówka
Jak w tym przypadku podąża wzrok po dotarciu do ostatniej informacji? Czy przenosi się ciągle 
od jednego pogrubionego napisu do drugiego? Z pewnością tak. Właśnie na tym polega zasada 
powtarzania — nadaje projektowi spójność i wiąże go w jedną całość.



Nagłówki i podtytuły są 
obiektami, od których 
najlepiej rozpocząć 
tworzenie powtarzających 
się elementów — by była już
w nich widoczna konsekwencja.

Weź konsekwentnie powtarzany 
element i wzmocnij go. Niech pełni 
funkcję nie tylko użytkową, ale także 
estetyczną.



Powtarzanie pomaga zorganizować 
informacje, poprowadzić czytelnika 
przez strony i upodobnić różne 
części projektu.

Powtarzające się elementy wprowadzają ciągłość, 
dzięki nim cały projekt nabiera spójności. 

Powtórzenia:

Pogrubiony krój pisma, Cienki krój pisma, 
Kwadratowe punktory, Wcięcia, Odstępy, 
Wyrównania, Jednakowa kolorystyka.



Ćwicz swoje projektanckie oko. 

Wymień elementy, które powtarzają się.



Publikacje 
wielostronicowe
Jak należy postępować z publikacjami 
wielostronicowymi? Powtarzanie to 
główny czynnik wpływający na jednolity 
wygląd stron. Czytelnik otwierający 
dokument nie powinien mieć wątpliwości, 
że strona trzecia
i strona trzynasta rzeczywiście wchodzą 
w skład tej samej publikacji.

 







1. Podwójna linia na górze każdej strony

2. Krój pisma konsekwentnie stosowany
w nagłówkach i podtytułach oraz taki 
sam odstęp powyżej każdego nagłówka

3. Pojedyncza linia powtarzana na dole 
każdej strony

4. Numery stron znajdują się na każdej 
stronie w tym samym miejscu, złożone 
tym samym krojem pisma



5. Pojedyncza szeroka kolumna zajmuje 
taką samą przestrzeń jak dwie kolumny, 
zachowując spójność zewnętrznych 
krawędzi

6. Wszystkie teksty, zdjęcia lub rysunki 
zaczynają się na tym samym poziomie 
na górze każdej strony (zob. notatka 
pod rysunkiem na poprzedniej stronie).

7. Zwróć uwagę na powtarzające się 
użycie trójkątnego kształtu w liście 
punktowanej oraz w podpisie ilustracji 
na poprzedniej stronie; taki kształt 
prawdopodobnie jest używany również 
w innych miejscach tej publikacji





Identyfikacja
wizualna
Aby utworzyć jednolicie wyglądający 
komplet składający się z wizytówki, 
papieru firmowego i koperty, zasadę 
powtarzania należy zastosować w 
odniesieniu do całego zestawu, a nie 
tylko w poszczególnych jego 
częściach. Chcemy, by osoba, która 
otrzyma od nas list, od razu skojarzyła 
go z wizytówką, którą daliśmy jej w 
ubiegłym tygodniu. 







Podstawowy cel zasady POWTÓRZENIA
to UJEDNOLICENIE i KONSEKWENTNOŚĆ 

Następnie zastanów się nad możliwością dodania elementów, które mógłbyś 
powtarzać. Stosuj akcenty np. kolorystyczne.

Unikaj zbyt częstego powtarzania elementu, akcentów — może okazać się 
irytujący lub przygniatający. 



4. Kontrast

Zasada kontrastu mówi, że w celu przyciągnięcia uwagi czytelnika 
należy skontrastować różniące się elementy projektu. Jeżeli dwa 
obiekty nie są dokładnie takie same, należy pogłębić różnicę między 
nimi. Niech różnią się zdecydowanie. Kontrast służy nie tylko do 
przyciągania wzroku — pomaga w uporządkowaniu informacji, 
określaniu hierarchii elementów projektu, sterowaniu wzrokiem 
czytelnika i koncentrowaniu jego uwagi na ważnych fragmentach strony.





Kontrast można tworzyć na wiele
różnych sposobów np.:
● zestawić duże pismo z małym,
● zestawić pełny wdzięku tradycyjny krój pisma z krojem bezszeryfowym,
● zestawić cienką linię z grubą,
● zestawić zimny kolor z ciepłym,
● zestawić fakturę gładką z chropowatą,
● zestawić element poziomy (taki jak długa linia tekstu) z elementem 

pionowym (np. wysoką, wąską kolumną tekstu),
● zestawić szeroko rozsunięte linie tekstu z liniami silnie upakowanymi,
● zestawić małą grafikę z dużą.





Dobrze opracowany projekt, bez 
względu na to, czy jest prosty, 
czy złożony, z pew nością ma 
jakieś elementy kontrastowe, 
które przyciągają wzrok
i jednoznacznie sugerują, że 
ktoś nad tym projektem myślał.

Chociaż dużo się tutaj dzieje, bez trudu 
dostrzegamy hierarchię informacji dzięki
kontrastowości elementów. Sprawdza się
również wyrównanie wszystkich tekstów
do linii środkowej.





1. kontrast uzyskamy, stosując 
wyraźniejszy, grubszy krój pisma
w nagłówkach i podtytułach.

2. ciemny pas jako tło tytułu,
powtórzenie ciemnego koloru i 
wzmocnienie kontrastu.





1. Jeden typ wyrównania — cały tekst 
wyrównano do lewej.  Obie linie 
wyrównania są bardzo wyraźne i 
wzmacniają się nawzajem (zasady 
wyrównania i powtarzania).

2. Wzmocnienie nagłówków — 
natychmiast widać, co to za dokument
i jakie są jego kluczowe punkty (zasada 
kontrastu).

3. Poszczególne segmenty są oddzielone 
większymi odstępami niż bloki tekstu 
wewnątrz segmentów (kontrast relacji 
przestrzennych, zasada odległości).

4. Stopnie i tytuły zawodowe są 
pogrubione (powtórzenie kroju użytego 
w nagłówkach) — dzięki silnemu 
kontrastowi stały się zauważalne.







Pierwszej ulotce brakuje 
odrobiny wyrazistości.
Jest ładna, uporządkowana
i nawet wyrównanie do 
środka współgra tu z krojami 
pisma, odstępami
i punktorami. Ma jednak
za mało kontrastu.

Ćwicz swoje
projektanckie oko.
Wymień co najmniej sześć 
zmian, jakie wprowadzono
na drugiej ulotce.



Ćwicz swoje projektanckie oko. Wymień różnice między obiema reklamami.



Podstawowy cel zasady KONTRASTU
to ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI 

Kontrast stosuje się w dwóch celach, które są ze sobą nierozerwalnie powiązane. 
Pierwszy cel to zwiększenie atrakcyjności strony — jeśli strona wygląda 
interesująco, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostanie przeczytana. 
Drugi cel to organizacja informacji. Czytelnik powinien natychmiast zrozumieć 
uporządkowanie informacji i logiczne następstwo elementów. Kontrastujące 
elementy nie powinny wprowadzać oglądającego w błąd ani skupiać uwagi na 
czymś, co nie powinno jej przyciągać.



Unikaj 

● zestawiania ciężkiej linii z linią
trochę cięższą.

● zestawiania brązowego tekstu
i czarnych nagłówków. 

● stosowania kilku podobnych krojów 
pisma.

● Jeśli elementy nie są dokładnie 
takie same, to pogłęb różnicę 
pomiędzy nimi.



Przegląd IV reguł
projektowania
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