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Niniejsza KSIĘGA ZNAKU Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie stanowi 
uproszczone kompendium wiedzy niezbędnej do poprawnego posługiwania się logo wydziału.

Adresowana jest do osób odpowiedzialnych za wizerunek wydziału. 
Osobom zaangażowanym w promocję i reklamę każdorazowo należy udostępniać znaki 
w postaci zapisu elektronicznego.

Obok każdego wariantu logo znajduje się nazwa pliku zawierającego odpowiednią wersję logo.

KSIĘGA ZNAKU zawiera gotowe, niewymagające dodatkowego opracowania wersje logo, przeznaczone 
do stosowania w różnorodnych technikach drukarskich i ekspozycyjnych. 
Znaków nie należy kopiować, czy przerysowywać z żadnych wzorów.
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Logo Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie składa się 
ze znaku graficznego oraz logotypu. 
Znak graficzny przedstawia tetraedr krzemo-tlenowy umieszczony na błękitnym polu. 
Logotyp stanowi skrót pełnej nazwy wydziału „WIMiC” zapisany dedykowaną czcionką.
Nazwa wydziału jest zapisana czcionką Century Gothic - Regular.

Logo występuje w 4 wariantach:
Logo poziome – znak graficzny z logotypem widniejącym po prawej stronie,
Logo pionowe – znak graficzny z logotypem umieszczonym pod znakiem,
Logo z pełną nazwą wydziału – znak graficzny z logotypem i pełną nazwą wydziału w języku polskim, 
Logo z pełną nazwą wydziału – znak graficzny z logotypem i pełną nazwą wydziału w języku angielskim. 

WIMIC_logo_poziom_CMYK
WIMIC_logo_poziom_RGB WIMIC_logo_pion_CMYK

WIMIC_logo_pion_RGB

Logo pionoweLogo poziome
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W zależności od rozmiaru i techniki aplikacji logo posiada różne wersje.
Najbardziej rekomendowane do użycia jest logo CMYK/RGB. 
Wersja ta przeznaczona jest do druków wysokiej jakości 
oraz stosowania w mediach elektronicznych.

WIMIC_logo_nazwa_CMYKLogo z pełną nazwą wydziału
WIMIC_logo_nazwa_RGB

WIMIC_logo_ang_CMYK
WIMIC_logo_ang_RGB

Logo z pełną nazwą wydziału
wersja angielska
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Logo trzykolorowe stosujemy w mniej dokładnych technikach druku lub w bardzo małych rozmiarach.
System Pantone pozwala na utrzymanie spójności barwnej różnorodnych materiałów
bez wzgędu na miejsce ich wytworzenia.

C 100,  M 52,  Y 0,  K 0 
PANTONE 2935 

C 0,  M 96,  Y 100,  K 0 
PANTONE 485 

C 0,  M 0,  Y 0,  K 45
PANTONE Black 

C 0,  M 0,  Y 0,  K 100
PANTONE Black 

WIMIC_logo_nazwa_3kolor_PANTONE
WIMIC_logo_nazwa_3kolor_CMYK

Logo trzykolorowe
z pełną nazwą wydziału

WIMIC_logo_ang_3kolor_PANTONE
WIMIC_logo_ang_3kolor_CMYK

Logo trzykolorowe 
 z pełną nazwą wydziału 
w wersji angielskiej 

Logo trzykolorowe WIMiC Księga Znaku 05



Logo trzykolorowe pionowe i poziome  WIMiC Księga Znaku 06

WIMIC_logo_poziom_3kolor_PANTONE
WIMIC_logo_poziom_3kolor_CMYK

Logo trzykolorowe
poziome

WIMIC_logo_pion_3kolor_PANTONE
WIMIC_logo_pion_3kolor_CMYK

Logo trzykolorowe pionowe



Logo monochromatyczne przeznaczone jest do stosowania w jednobarwnych 
drukach o wysokiej jakości.

WIMIC_logo_nazwa_monoLogo monochromatyczne
z pełną nazwą wydziału

WIMIC_logo_ang_monoLogo monochromatyczne
z pełną nazwą wydziału 
w wersji angielskiej 
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Black 57%

Black 35%

Black 100%



WIMIC_logo_poziom_monoLogo monochromatyczne poziome

WIMIC_logo_pion_monoLogo monochromatyczne pionowe
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Logo jednobarwne WIMiC Księga Znaku 09

WIMIC_logo_nazwa_1kolorLogo jednobarwne
z pełną nazwą wydziału

WIMIC_logo_ang_1kolorLogo jednobarwne
z pełną nazwą wydziału 
w wersji angielskiej 

Logo jednobarwne przeznaczone jest do stosowania w drukach o niskiej rozdzielczości. 
Zalecane kolory to: czarny, czerwony i niebieski - zgodnie z tabelą na str. 16.
Logo jednobarwne można stosować w kolorze złotym lub srebrnym.
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WIMIC_logo_pion_1kolorLogo jednobarwne pionowe

WIMIC_logo_poziom_1kolorLogo jednobarwne poziome



Do specjalnych zastosowań (np. tłoczenie, trawienie) zostały przygotowane wersje negatywowe.

WIMIC_logo_pion_negatyw

Wersja negatywowa pionowa
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WIMIC_logo_poziom_negatywWersja negatywowa pozioma 

WIMIC_logo_nazwa_negatywWersja negatywowa z pełną nazwą

WIMIC_logo_ang_negatywWersja negatywowa z pełną nazwą angielską



Minimalna wielkość logo zależy od precyzji zastosowanej technologii aplikacji.

Minimalną wielkość logo z pełną nazwą determinuje czytelność nazwy wydziału. 
Wielkość czcionki nie powinna być mniejsza niż 5 pkt.

WIMIC_logo_nazwa_minimLogo z pełną nazwą wydziału

1.3 mm

9.5 mm

72 mm

WIMIC_logo_ang_minimLogo z pełną nazwą wydziału
wersja angielska

4 mm

9.5 mm

72 mm
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WIMIC_logo_poziom_minimLogo poziome

Logo pionowe WIMIC_logo_pion_minim

20 mm

15 mm
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50 mm



20 mm

Logo w wersjach trzykolorowej i jednobarwnej może być stosowane w mniejszych rozmiarach. 

WIMIC_logo_poziom_3kolor_minimWersja trzykolorowa pozioma

6 mm

16 mm

12.6 mm
11.3 mm

Wersja jednobarwna

4.9 mm

14 mm

WIMIC_logo_poziom_1kolor_minim

Wersja jednobarwna pionowa WIMIC_logo_pion_1kolor_minimWersja trzykolorowa pionowa WIMIC_logo_pion_3kolor_minim

15 mm
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Pole ochronne to obszar wokół logo, w obrębie którego nie powinna się znaleźć 
żadna obca forma graficzna np. napis, ilustracja, itp.
Pole ochronne wyznacza również minimalną odległość logo od krawędzi nośnika (np. banner).

Najprostszą metodą określenia wielkości tego pola jest posłużenie się modułem „O” 
równym średnicy dolnej czerwonej kuli.

WIMIC_logo_pole_ochronneWyznaczenie pola ochronnego 
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PANTONE HTML CMYK

C 100,  M 52,  Y 0,  K 0 

C 0,  M 96,  Y 100,  K 0 

PANTONE 2935 005BBB

PANTONE 485 D52B1E

PANTONE Black 45% 1E1E1E C 0,  M 0,  Y 0,  K 45

PANTONE Black 1E1E1E C 0,  M 0,  Y 0,  K 100

PANTONE Black 57% 6E6E6E C 0,  M 0,  Y 0,  K 57

PANTONE Black 100% 1E1E1E C 0,  M 0,  Y 0,  K 100

- B1B3B6 C 0,  M 0,  Y 0,  K 35PANTONE Black 35%

Wersja
trzykolorowa

Wersja 
monochromatyczna

Tabela przedstawia zestawienie kolorów i ich wartości w najczęściej stosowanych 
systemach kolorystycznych. 
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ABCDEFGHAIJKLŁMNOÓQPRSTUVWYXZ
abcdefghaijklmnoóqprstuvwyxz
1234567890/?!()$%#

Logotyp WIMiC został zaprojektowany na bazie czcionki Layar Bahtera Doomsday - Bold.

Pełna nazwa wydziału została zapisana przy użyciu fontu Century Gothic - Regular.

Century Gothic™ Pro Regular zawierający polskie znaki jest dostępny na www.myfonts.com

_pliki...WIMIC....Century Gothic - Regular
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Logo nie należy deformować (rozciągać, wydłużać), dodawać lub ujmować jakichkolwiek 
elementów, zmieniać kolorystyki. 
Nie należy zmieniać proporcji znaku graficznego względem logotypu.
W obszarze pola ochronnego nie należy umieszczać żadnych obcych form graficznych.
Niewskazane jest kadrowanie lub obracanie logo.

Pole ochronne jest wyznaczone modółem 
„O”równym średnicy dolnej czerwonej kuli.

W obrębie wyznaczonego pola ochronnego 
nie należy umieszczać jakichkolwiek 
obiektów niebędących elementami znaku.
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Na wielobarwnych podłożach preferowane jest użycie białego pola ochronnego, 
które stanowi bezpieczne tło dla logo.
W przypadku osadzania logo w tekście należy zachować odległość od tekstu równą 
wielkości pola ochronnego.

Dopuszczalne jest stosowanie znaku w kolorze złotym lub srebrnym.

Na wielokolorowych tłach preferowanech tłach preferowane ch tła 
jest użycie pola ochronnego jako dośćch tłach preferowanech tłach preferowane 
prostokąta stanowiącego tło dla logo.

W przypadku osadzenia znaku w tekscie,ch tłach preferowane
należy zachować odległość między znak tuch tłach preferowane
iem a kolumną tekstu conajmniej równą sech tłach preferowane
ależy zachować odległość między znak tu ch tłach preferowane
chować odległość między znak tucvdfbgch tłach preferowane
przypadku osadzenia znaku w tekscie, 
należy zachować odległość między znak tu
iem a kolumną tekstu conajmniej równą se
ależy zachować odległość między znak tu 
chować odległość między znak tucvdfvh 

Wersja na wielobarwnym tle Logo umieszczone w tekście

Wersja jednobarwna - złota Wersja jednobarwna - srebrna
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W celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia różnorodnych form graficznych zostało zaprojektowane 
specjalne tło, które w zależności od potrzeb można przycinać (kadrować).
Znak graficzny (tetraedr krzemo-tlenowy) powinien być umieszczony w najjaśniejszym miejscu tła,
w tym przypadku należy użyć samej cząstki tetraedru krzemo-tlenowego bez kadrującego ekranu. 

Specjalne tło

Dodatkowe elementy gra�czne WIMiC Księga Znaku 20

WIMIC_tlo_CMYK
WIMIC_tlo_RGB



Specjalne tło może być pomocne w projektowaniu banerów, stron internetowych, okładek, plakatów.
Zaprojektowano również animowaną wersję logo WIMiC.

Przykład zastosowania tła

Zastosowanie dodatkowych elementów gra�cznych WIMiC Księga Znaku 21

WIMIC_logo_baner_CMYK
WIMIC_logo_baner_RGB

WIMIC_animacja


