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Moduł I. Interfejs. Wprowadzenie do projektowania 

Przykłady to ćwiczenia wykonywane na zajęciach. 

Zadania to ćwiczenia do samodzielnego wykonania w domu.  

 

Przykłady (11) 

Przykład I1  

Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. Korzystając z Etykiety zakładki widoku 

Góra zmień tytuł widoku z Góra na Górny. Zapamiętaj plik pod nazwą IP1.3dm. 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. 

2. Kliknij dwu-krotnie lewym przyciskiem myszy na Etykiecie zakładki widoku Góra.    

3. Gdy tytuł Góra ulegnie podświetleniu napisz Górny. Zatwierdź wpis wciskając Enter. 

4. Tytuł na na Etykiecie zakładki widoku i Etykiecie widoku zmieni się na Górny. 

5. Zapamiętaj plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP1.3dm. Zamknij plik. 

 

Przykład I2  

Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. Korzystając z narzędzia Opcje 

włączanego z menu grupy Narzędzia ustaw następujące parametry interfejsu:  

 Właściwości Dokumentu/Jednostki/Model:  

 Jednostki: mikrony. 

 Tolerancja bezwzględna: 0,01.  

 Właściwości dokumentu/SiatkaRzutni: Liczba linii siatki rzutni: 500 linii.  

 Opcje Rhino/Wygląd/Kolory 

 Kolory rzutni/Linia głównej siatki rzutni: pomarańczowy.  

Zapamiętaj plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP2.3dm. 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. 

2. Na Pasku menu pogrupowanych narzędzi kliknij nazwę grupy Narzędzia, a następnie na 

rozwiniętym menu kliknij Opcje. 

3. W otworzonym oknie Opcje Rhino: 
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 W drzewku hierarchii znajdującym się po jego lewej stronie otwórz gałąź Właściwości 

Dokumentu/Jednostki, a następnie kliknij Model. W sekcji Jednostki i tolerancje rozwiń listę 

Jednostki modelu i kliknij mikrony, oraz w polu Tolerancja bezwzględna wpisz: 0,01. 

 W drzewku hierarchii Właściwości Dokumentu kliknij SiatkaRzutni. W sekcji Właściwości 

siatki rzutni w polu Liczba linii siatki rzutni wpisz 500. Siatka zostanie powiększona do 500 

linii po każdej stronie osi współrzędnych. 

 W drzewku hierarchii Opcje Rhino otwórz gałąź Wygląd, a następnie kliknij Kolory. W sekcji 

Kolory rzutni kliknij na pasku kolorów Linia głównej siatki rzutni. W otworzonym oknie 

Wybierz kolor, w przewijanym panelu próbników odnajdź i kliknij próbnik koloru: 

pomarańczowy. Zatwierdź wybór przyciskiem OK.  

4. Zmiany parametrów wprowadzone w oknie Opcje Rhino zatwierdź przyciskiem OK. 

5. Zapamiętaj plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP2.3dm. Zamknij plik. 

 

Przykład I3  

Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. Korzystając z menu kontekstowego 

Paska zakładek z poleceniami wyświetl pasek narzędziowy Uchwyty Obiektu i umieść go w dolnej 

części interfejsu, nad Paskiem stanu, w miejscu pokazanym na poniższym rysunku. Zapisz plik 

pod nazwą Imię_Nazwisko_IP3.3dm. 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w wolnym polu Paska zakładek z poleceniami. 

3. W rozwiniętym menu kontekstowym najedź kursorem myszy na polecenie Pokaż Pasek 

Narzędzi, a następnie w podmenu polecenia kliknij nazwę paska Uchwyty Obiektu. Przy jego  

nazwie pojawi się zaznaczenie. 

4. Kliknij poza menu. Zniknie ono z ekranu, natomiast na interfejsie pojawi się pływająca forma 

paska narzędzi Uchwyty Obiektu. 

5. Najedź kursorem myszy na niebieskie pole znajdujące się w górnej części pływającego paska. 

Gdy kursor przyjmie postać czterokierunkowej strzałki, wówczas wciśnij przycisk myszy  

i przytrzymując go przesuń pasek do dolnej części interfejsu. 

6. Zwolnij przycisk myszy w chwili, gdy w dolnej części interfejsu, nad Paskiem stanu  pojawi się 

niebieska, przezroczysta wstążka wskazująca potencjalne miejsce dokowania paska. 

7. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP3.3dm. Zamknij plik. 

 

pasek Uchwytu Obiektu zadokowany u dołu Interfejsu 
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Przykład I4  

Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. Do sekcji Panele robocze Rhinocerosa 

dodaj zakładkę panelu Notatki, a następnie usuń zakładkę panelu Pomoc. Użyj do tego celu 

przycisku Opcje. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP4.3dm. 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. 

2. Kliknij przycisk Opcje o wyglądzie zębatego koła znajdujący się w prawym, górnym narożniku 

sekcji Panele robocze Rhinocerosa. 

3. Na liście predefinowanych paneli zaznacz panel Notatki. Klikając w tym celu nazwę Notatki.  

4. Lista zniknie. W sekcji Panele robocze Rhinocerosa pojawi się nowy panel z etykietą Notatki. 

5. W otworzonym panelu Notatki wpisz informację: Tu mogę zapisać uwagi dotyczące mojego 

projektu. 

6. Ponownie kliknij przycisk Opcje. Na liście predefinowanych paneli odznacz kliknięciem nazwę 

Pomoc.  

7. Lista zniknie.  Z sekcji Panele robocze Rhinocerosa zniknie panel Pomoc. 

8. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP4.3dm. Zamknij plik. 

 

Przykład I5:  

Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. Do sekcji Paneli roboczych 

Rhinocerosa dodaj panel Pomoc, a następnie usuń z sekcji panel Notatki. Użyj w tym celu listy 

predefiniowanych paneli rozwijanej spod etykiet zakładek paneli znajdujących się w tej sekcji. 

Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP5.3dm. 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. 

2. W sekcji Panele robocze Rhinocerosa kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę dowolnego 

panelu. 

3. Na liście predefinowanych paneli zaznacz panel Pomoc.  Kliknij w tym celu nazwę Pomoc.  

4. Lista zniknie, natomiast w sekcji pojawi się nowy panel z etykietą Pomoc. 

5. W sekcji Panele robocze Rhinocerosa ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę 

dowolnego panelu. Na liście predefinowanych paneli odznacz kliknięciem nazwę Notatki.  

6. Lista zniknie.  Z sekcji Panele robocze Rhinocerosa usunięty zostanie panel Notatki. 

7. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP5.3dm. Zamknij plik. 

 

Przykład I6:  

Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. Do sekcji Panele robocze Rhinocerosa 

dodaj zakładkę panelu Światła, a następnie usuń zakładkę  panelu Właściwości. Operacje te 

wykonaj za pomocą menu grupy narzędzi Panele. Zapisz plik pod nazwą 

Imię_Nazwisko_IP6.3dm. 

Sposób wykonania: 
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1. Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. 

2. Rozwiń menu grupy narzędzi Panele. 

3. Na liście predefiniowanych paneli kliknij nazwę zaznacz Światła. Obok nazwy pojawi się 

zaznaczenie. Lista zniknie z ekranu, natomiast panel Światła wyświetlony zostanie w formie 

pływającego okna z zakładką.  

4. Najedź kursorem myszy na pasek tytułu pływającego okna, a gdy kursor przyjmie formę 

czterokierunkowej strzałki wciśnij przycisk myszy i przytrzymując go przesuń pływające okno 

do sekcji Paneli roboczych Rhinocerosa.  

5. Upuścić zakładkę zwalniając przycisk myszy i zadokuj panel w sekcji Paneli roboczych 

Rhinocerosa.  

6. Ponownie rozwiń menu grupy narzędzi Panele. 

7. Na liście predefiniowanych paneli odznacz zaznaczone pole obok nazwy Właściwości. Panel 

Właściwości zniknie z sekcji Paneli roboczych Rhinocerosa. 

8. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP6.3dm. Zamknij plik. 

 

Przykład I7  

Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. Narysuj dowolną elipsę. W panelu 

Właściwości przypisz narysowanemu obiektowi parametry: Warstwa 1 i linia przerywana w taki 

sposób, by otrzymać efekt pokazany na poniższym rysunku. Zapisz plik pod nazwą 

Imię_Nazwisko_IP7.3dm. 

 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. 

2. Na Pasku zakładek z poleceniami otwórz zakładkę Standard. 

3. W Bocznym panelu narzędzi kliknij ikonę Elipsa: Z centrum.  

4. Przesuń kursor myszy na widok Góra. Kliknij w widoku w miejscu środka elipsy. 

5. Przesuwaj poziomo kursor myszy. Kliknij, by wyznaczyć koniec poziomej osi elipsy. 

6. Przesuwaj pionowo kursor myszy w dół lub w górę. Kliknij, by wyznaczyć koniec drugiej, 

pionowej osi elipsy. 
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7. Zaznacz narysowaną elipsę. W tym celu najedź na nią kursorem myszy i kliknij. Elipsa zmieni 

kolor na żółty. 

8. W sekcji Panele robocze Rhinocerosa otwórz zakładkę panelu Właściwości. 

9. W sekcji Obiekt rozwiń listę Warstwa i kliknij Warstwa 01. Rozwiń listę TypLinii i kliknij 

Przerywane. Kliknij w Przestrzeni graficznej. 

10. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP7.3dm. Zamknij plik. 

Przykład I8:  

Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. Narysuj prostokąt posiadający 

wierzchołek o współrzędnych (0,0) i przeciwległy wierzchołek o współrzędnych (-30,-20). Przesuń 

go wzdłuż osi y o +5 jednostek wyznaczonych siatką rzutni. Uzyskasz rysunek jak poniżej. Zapisz 

plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP8.3dm. 

 

 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. 

2. Na pasku stanu włącz funkcje Łap siatkę i Orto. 

3. Otwórz zakładkę z poleceniami Standard, na pasku wyświetlonym w Bocznym panelu 

narzędziowym kliknij ikonę narzędzia Prostokąt: dwa wierzchołki.   

4. W Pasku bieżącej komendy wpisz współrzędne pierwszego wierzchołka: 0,0. Zatwierdź je 

przyciskiem Enter. 

5. W Pasku bieżącej komendy wpisz współrzędne drugiego, przeciwległego wierzchołka: -30, -20. 

Również zatwierdź je przyciskiem Enter. 

6. W widoku Góra najedź kursorem myszy na dowolny wierzchołek narysowanego prostokąta. 

Chwyć go i przesuń kursor do Paska bieżącej komendy. W Pasku bieżącej komendy wpisz: 5, 

następnie wciśnij Enter.  

7. Przesuń kursor myszy nad prostokąt i ponowie kliknij. 

8. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP8.3dm. Zamknij plik. 
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Przykład I9:  

Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. Narysuj sześciokąt foremny wpisany 

w okrąg o promieniu 10, a następnie odcinek łączący jego dowolny wierzchołek ze środkiem 

przeciwległego mu boku w taki sposób, by otrzymać efekt pokazany poniżej. Zapisz plik pod 

nazwą Imię_Nazwisko_IP9.3dm. 

 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. 

2. Za pomocą przełącznika UchwytOb (Pasek stanu) uaktywnij Pasek narzędzi Obiekt. Na Pasku 

narzędzi Obiekt odznacz wszystkie zaznaczone przełączniki, po czym zaznacz przełączniki: 

Koniec i Pół.  

3. Kliknij w widoku Góra. 

4. Otwórz zakładkę z poleceniami Standard, na pasku wyświetlonym w Bocznym panelu 

narzędziowym kliknij ikonę narzędzia Wielobok: Centrum, promień.   

5. W Pasku bieżącej komendy kliknij opcję LiczbaBoków, a następnie wpisz liczbę 6. Wciśnij 

Enter. W Przestrzeni graficznej, w widoku Góra wyznacz kliknięciem dowolny punkt środka 

okręgu, w który wpisany będzie kreślony przez Ciebie sześciokąt. Kursor przesuń nieco w bok. 

6. W Pasku bieżącej komendy określ długość promienia okręgu opisanego na kreślonym 

wielokącie. W tym celu wpisz 10. Zatwierdź wpis przyciskiem Enter.  

7. W Bocznym panelu narzędzi kliknij ikonę narzędzia Polinia. 

8. W widoku Góra najedź kursorem na wierzchołek wieloboku. Gdy pod kursorem wyświetlony 

zostanie komunikat Koniec, wówczas kliknij. Wyznaczysz w ten sposób pierwszy punkt 

odcinka. 

9. Przeciągnij kursor myszy do środkowego punktu przeciwległego boku. Gdy zobaczysz 

komunikat Pół, wówczas kliknij, a następnie wciśnij Enter. Zakończysz w ten sposób rysowanie 

odcinka w sześciokącie. 

10. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP9.3dm. Zamknij plik. 
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Przykład I10  

Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. Narysuj dwa okręgi: pierwszy o środku 

w punkcie (0,0) i promieniu 20 oraz drugi o środku w punkcie (0,20) i promieniu 10. Dolny punkt 

kwadrantu większego okręgu połącz odcinkiem z punktem końcowym mniejszego okręgu w taki 

sposób, by otrzymać rysunek pokazany niżej. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP10.3dm.  

 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie.  

2. Na Pasku stanu wyłacz funkcję Orto. 

3. Za pomocą przełącznika UchwytOb (Pasek stanu) uaktywnij przełączniki Paska narzędzi 

Obiekt. Na Pasku narzędzi Obiekt odznacz wszystkie zaznaczone przełączniki, po czym 

zaznacz przełączniki: Skraj i Koniec. 

4. Kliknij w widoku Góra. 

5. Otwórz zakładkę z poleceniami Standard, na pasku wyświetlonym w Bocznym panelu 

narzędziowym kliknij ikonę narzędzia Okrąg: centrum, promień.  

6. W Pasku bieżącej komendy wpisz współrzędne środka większego okręgu: 0,0. Wciśnij Enter. 

7. Ponownie w Pasku bieżącej komendy kliknij opcję promień, a następnie wpisz długość 

promienia większego okręgu: 20. Wciśnij Enter. 

8. W ten sam sposób narysuj drugi, mniejszy okrąg o środku w punkcie (0,20) i promieniu 10. 

9. W Bocznym panelu narzędziowym wybierz narzędzie Polilinia.  

10. W widoku Góra najedź kursorem na dolny punkt większego okręgu. Gdy pod kursorem 

wyświetlony zostanie komunikat Skraj, wówczas kliknij. Wyznaczysz w ten sposób pierwszy 

punkt odcinka. 

11. Przeciągnij kursor myszy do punktu prawego kwadrantu mniejszego okręgu. Gdy zobaczysz 

komunikat Koniec, wówczas kliknij, a następnie wciśnij Enter. Zakończysz w ten sposób 

rysowanie odcinka. 

12. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IP10.3dm. Zamknij plik. 
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Przykład I11  

Otwórz plik programu Rhinoceros o domyślnym szablonie. Zapisz go pod nazwą 

Imię_Nazwisko_IP11.3dm. Nie zamykaj pliku. 

A/ Narysuj dowolny okrąg korzystając z Paska menu pogrupowanych narzędzi. 

Sposób wykonania: 

1. Rozwiń menu grupy narzędzi Krzywa i kliknij nazwę narzędzia Okrąg/Centrum promień.  

2. Kliknij w dowolnym miejscu widoku Przód znajdującego się w dolnej, lewej części  Przestrzeni 

graficznej. W ten sposób wyznaczysz środek okręgu. 

3. Kliknij w innym miejscu widoku Przód.  Określisz punkt leżący na okręgu wyznaczający 

wielkość promienia rysowanego okręgu.  

4. Zapamiętaj zmiany. 

B/ Narysuj dowolny okrąg korzystając z Bocznego panelu narzędzi. 

Sposób wykonania: 

1. W Pasku zakładek z poleceniami otwórz zakładkę Standard.  

2. W Bocznym panelu narzędzi kliknij ikonę narzędzia Okrąg: centrum, promień. 

3. Kliknij w dowolnym miejscu widoku Przód. W ten sposób wyznaczysz środek okręgu. 

4. Kliknij w innym miejscu widoku Przód. Określisz punkt leżący na okręgu wyznaczający 

wielkość promienia rysowanego okręgu.  

5. Zapamiętaj zmiany. 

C/ Narysuj dowolny okrąg wpisując komendę w Pasku bieżącej komendy: 

Sposób wykonania: 

1. W Pasku bieżącej komendy wpisz Okrąg i zatwierdź wpis wciskając Enter. 

2. Kliknij w dowolnym miejscu widoku Przód znajdującego się w dolnej, lewej części  Przestrzeni 

graficznej. W ten sposób wyznaczysz środek okręgu. 

3. Kliknij w innym miejscu widoku Przód. Określisz punkt leżący na okręgu wyznaczający 

wielkość promienia rysowanego okręgu.  

4. Zapamiętaj zmiany. Zamknij plik. 
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Zadania (14) 

Zadanie I1. Definiowanie widoków zgodnie z potrzebami użytkownika.  

Otwórz plik programu Rhinoceros 5.0 i ustaw szablon Małe obiekty – Centymetry.3dm,  

a następnie zaprojektuj przestrzeń graficzną interfejsu składającą się z czterech widoków 

rozmieszczonych według niżej przedstawionego wzoru. Widok Lewa zaprojektuj w postaci 

pływającej. Zapamiętaj plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ1.3dm. 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz program Rhinoceros 5.0.  

2. W Oknie startowym przejdź do zakładki Nowy, kliknij nazwę szablonu Małe Obiekty – 

Centymetry.3dm. Okno startowe zniknie, a w Przestrzeni graficznej zobaczysz cztery 

domyślne widoki rzutni. 

3. Na Pasku pogrupowanych narzędzi rozwiń menu grupy Widok, następnie podmenu Układ 

Rzutni. Kliknij opcję 3 Rzutnie. W Przestrzeni graficznej pojawią się trzy widoki rzutni. 

4. W widoku Przód kliknij Etykietę widoku w miejscu formantu listy rozwijanej oznaczonej 

czarnym trójkątem. W wyświetlonym menu rozwiń podmenu Układ Rzutni i kliknij w nim opcję 

Podziel Poziomo. Widok Przód podzielony zostanie na dwa jednakowe, poziome widoki Przód. 

5. Ponownie rozwiń menu grupy Widok. W podmenu Układ Rzutni kliknij opcję Nowa Rzutnia. 

Gdy w środku Przestrzeni graficznej pojawi się nowa rzutnia rozwiń menu grupy Widok,  

a następnie w podmenu Układ Rzutni kliknij opcję Rzutnia Pływająca. Nowa rzutnia przyjmie 

postać pływającą. 

6. Najedź kursorem myszy na górny pasek nowoutworzonej, pływającej rzutni, na którym widzisz 

napis Rzutnia Rhino. Wciśnij LPM, przytrzymaj go i przesuwaj go po ekranie, by 

zaobserwować jak rzutnia zmienia swoje położenie wraz z ruchem myszy. Przesuń ją ku lewej 

krawędzi Przestrzeni graficznej.  Gdy znajdzie się w odpowiednim położeniu zwolnij przycisk 

myszy. 

7. Rozwiń menu Etykiety widoku rzutni pływającej i w podmenu Ustaw Widok kliknij opcję Lewa. 

8. Jeżeli Twój interfejs wygląda tak jak na rysunku pokazanym pod poleceniem zadania, 

wówczas zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ1.3dm. Zamknij plik. 
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Zadanie I2. Nadawanie Przestrzeni graficznej gradientowego, 2-kolorowego tła.  

W nowym pliku programu Rhinoceros 5.0 ustaw szablon Duże Obiekty – Metry.3dm, a następnie 

zmień tło całej przestrzeni graficznej z domyślnego na 2-kolorowy gradientowy, pokazany na 

poniższej ilustracji. Zapamiętaj plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ2.3dm. 

 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz nowy plik programu Rhinoceros 5.0.  

2. W Oknie startowym otwórz zakładkę Nowy, kliknij w niej nazwę szablonu Duże Obiekty – 

Metry.3dm.  

3. Rozwiń menu grupy Narzędzia i kliknij Opcje. 

4. W oknie dialogowym Opcje Rhino, zdefiniuj Ustawienia Rzutni (rysunek poniżej): 

1.  

 W drzewku hierarchii rozwiń gałąź Opcje Rhino/Widok/Tryby wyświetlania, a następnie 

kliknij nazwę wybranego trybu wyświetlania, np. FormaDrutowa. 

 Rozwiń sekcję Ustawienia Rzutni. 

 Z menu rozwijanego Tło wybierz 2 Kolory Gradientu.  

 Kliknij w pasku koloru Kolor Góry. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wybierz Kolor.  

W oknie tym, w przewijanym panelu umieszczonym po jego lewej stronie, kliknij próbnik 

koloru szary i zatwierdź go przyciskiem OK.  

 W analogiczny sposób ustaw Kolor dołu na ciemnozielony. 
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 Zatwierdź ustawienia kolorów gradientu przyciskiem OK. W ten sposób zmienisz tło 

widoków z domyślnego na gradientowy, 2-kolorowy. 

5. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ2.3dm. Zamknij plik. 

 

Zadanie I3. Nadawanie Przestrzeni graficznej przezroczystego tła 

Otwórz plik programu Rhinoceros  o nazwie  Imię_Nazwisko_IZ2.3dm, utworzony przez Ciebie  

w zadaniu 2. Zapamiętaj jego kopię pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ3.3dm. W pliku IZ3.3dm zmień 

tło całej Przestrzeni graficznej z gradientowego, 2-kolorowego na przezroczysty, pokazany na 

poniższym rysunku. 

 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik Imię_Nazwisko_IZ2.3dm. Zapamiętaj jego kopię pod nazwą 

Imię_Nazwisko_IZ3.3dm. 

2. W interfejsie projektu IZ3.3dm rozwiń menu grupy Narzędzia, kliknij Opcje.  

3. W oknie dialogowym Opcje Rhino wykonaj następujące operacje:  

 W drzewku hierarchii rozwiń gałąź Opcje Rhino/Widok/Tryby wyświetlania, a następnie 

kliknij wybrany tryb wyświetlania, np. FormaDrutowa. 

 Rozwiń sekcję Ustawienia Rzutni. Z menu rozwijanego Tło wybierz Przeźroczystość. 

 Zatwierdź ustawienie przyciskiem OK. Tło gradientowe, 2-kolorowe zmieni się na tło 

przeźroczyste. 

4. Zapisz zmiany. Zamknij plik. 

 

Zadanie I4. Zastosowanie komendy WidokGradientu. Włączanie gradientowego tła Przestrzeni 

graficznej predefiniowanego w programie,. 

W nowym pliku programu Rhinoceros 5.0 ustaw szablon Duże Obiekty – Centymetry.3dm,  

a następnie za pomocą komendy WidokGradientu zmień tło wszystkich widoków Przestrzeni 

graficznej (Rysunek A) na predefiniowany gradientowy (Rysunek B). Zapamiętaj plik pod nazwą 

Imię_Nazwisko_IZ4.3dm.  
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Sposób wykonania: 

1. Otwórz nowy plik programu Rhinoceros 5.0.  

2. W Oknie startowym otwórz zakładkę Nowy, kliknij w niej nazwę szablonu Duże Obiekty – 

Centymetry.3dm. 

3. W Pasku bieżącej komendy  wpisz polecenie WidokGradientu i zatwierdź go np. przyciskając 

Enter. Tło Przestrzeni graficznej zmieni się z domyślnego na predefiniowany, gradientowy.  

4. Zapisz zmieniony plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ4.3dm. Zamknij plik. 

 

Zadanie I5. Zastosowanie komendy WidokGradientu. Zmiana gradientowego tła Przestrzeni 

graficznej predefiniowanego w programie na inne tło. 

Otwórz plik programu Rhinoceros  o nazwie  Imię_Nazwisko_IZ4.3dm, utworzony przez Ciebie  

w zadaniu 4.  Zapamiętaj jego kopie pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ5.3dm. W pliku  IZ5.3dm za 

pomocą komendy WidokGradientu zmień tło wszystkich widoków Przestrzeni graficznej  

z predefiniowanego gradientowego (Rysunek A) na jednolity żółty (Rysunek B).  

 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik Imię_Nazwisko_IZ4.3dm.  Zapamiętaj jego kopię pod nazwą 

Imię_Nazwisko_IZ5.3dm 

2. W pliku Imię_Nazwisko_IZ5.3dm korzystając z polecenia Opcje znajdującego się w menu 

grupy Narzędzia otwórz okno Opcje Rhino.  Zdefiniuj Ustawienia Rzutni: 

 W drzewku hierarchii rozwiń gałąź Opcje Rhino/Widok/Tryby wyświetlania, kliknij wybrany 

tryb, np. FormaDrutowa. 

A B 

A B 
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 Rozwiń sekcję Ustawienia Rzutni. W menu rozwijanym Tło wybierz Jednolity Kolor.  

 W pasku koloru kliknij Jednolity Kolor. W oknie dialogowym Wybierz Kolor,  

w przewijanym panelu umieszczonym po jego lewej stronie kliknij próbnik koloru żółty. 

Zatwierdź wybór przyciskiem OK. Okno Opcje Rhino zniknie. W tym momencie tło 

Przestrzeni graficznej może nie ulec jeszcze zmianie. Wówczas w Pasku bieżącej komendy 

wpisz polecenie WidokGradientu i zatwierdź go. Tło Przestrzeni graficznej zmieni kolor na 

żółty. 

3. Zapisz zmiany. Zamknij plik. 

 

Zadanie I6. Wyświetlanie tapety w tle wybranej rzutni. 

W nowym pliku programu Rhinoceros 5.0 ustaw szablon Małe Obiekty – Stopy.3dm. W tle rzutni 

Góra umieść tapetę przedstawiającą logo Rhinoceros, znajdującą się w pliku Rhinoceros.jpg. 

Widok rzutni Góra z umieszczoną tapetą pokazano na poniższym rysunku.  Zapamiętaj plik pod 

nazwą Imię_Nazwisko_IZ6.3dm. 

 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz nowy plik programu Rhinoceros 5.0.  

2. W Oknie startowym otwórz zakładkę Nowy, kliknij nazwę szablonu Małe Obiekty – Stopy.3dm. 

3. Na Etykiecie tytułu widoku rzutni Góra kliknij trójkąt, a następnie w rozwiniętym menu kliknij 

Właściwości Rzutni. 

4. W otworzonym oknie dialogowym Właściwości Rzutni (Rysunek poniżej), w sekcji Opcje tapety 

kliknij przycisk Przeglądaj a następnie otwórz plik Rhinoceros.jpg zawierający logo 

Rhinocerosa. Zaznacz polecenie Pokaż tapetę i odznacz polecenie Pokaż tapetę w odcieniach 

szarości. Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK. 
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5. Gdy w tle widoku rzutni Góra pojawi się logo Rhinocerosa, wówczas zapamiętaj plik pod 

nazwą Imię_Nazwisko_IZ6.3dm. Zamknij plik. 

 

Zadanie I7. Usuwanie tapety z tła widoku rzutni. 

Otwórz plik Imię_Nazwisko_IZ6.3dm utworzony w zadaniu 6, a następnie zapisz jego kopię pod 

nazwą Imię_Nazwisko_IZ7.3dm. W pliku Imię_Nazwisko_IZ7.3dm z tła widoku rzutni Góra usuń 

logo Rhinoceros. Zapisz zmiany i zamknij plik. 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik Imię_Nazwisko_IZ6.3dm. Zapisz go pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ7.3dm. 

2. W pliku Imię_Nazwisko_IZ7.3dm kliknij trójkąt znajdujący się na Etykiecie nazwy widoku Góra, 

a następnie w rozwiniętym menu kliknij Właściwości Rzutni. 

3. W otworzonym oknie dialogowym Właściwości Rzutni w panelu Opcje tapety odznacz pola 

Pokaż tapetę oraz Pokaż tapetę w odcieniach szarości . Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK. 

4. Gdy logo Rhinocerosa zniknie z tła widoku rzutni Góra, wówczas zapamiętaj wprowadzone 

zmiany i zamknij plik. 

 

Zadanie I8. Operacje na Widokach. Zmiana tytułu widoku. Przenoszenie etykiet zakładek 

widoków. 

W nowym pliku programu Rhinoceros 5.0 ustaw szablon Małe Obiekty – Milimetry.3dm. Zmień 

tytuł widoku Perspektywa na Perspektywiczny. Przenieś Etykiety zakładek widoków znajdujące się 

pod Przestrzenią graficzną interfejsu nad tę przestrzeń. Po wykonaniu zadania Twój interfejs 

powinien wyglądać tak jak na poniższej ilustracji. Zapamiętaj plik pod nazwą 

Imię_Nazwisko_IZ8.3dm. 
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Sposób wykonania: 

1. Otwórz nowy plik programu Rhinoceros 5.0.  

2. W Oknie startowym otwórz zakładkę Nowy, kliknij nazwę szablonu Małe Obiekty – 

Milimetry.3dm. 

3. Kliknij 2-krotnie lewym przyciskiem myszy pod Powierzchnią graficzną na etykiecie zakładki 

widoku Perspektywa w celu jej edycji. Wpisz nową nazwę Perspektywiczny i zatwierdź ją 

klikając  dowolne miejsce Przestrzeni graficznej.  

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolnej Etykiecie zakładki widoku umieszczonej pod 

Powierzchnią graficzną. W rozwiniętym menu kontekstowym najedź kursorem myszy na 

narzędzie Orientacja Zakładek, a następnie w podmenu kliknij  opcję Góra. Etykiety zakładek 

widoków pojawią się nad Powierzchnia graficzną. 

5. Zapamiętaj plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ8.3dm. Zamknij plik. 

 

Zadanie I9. Tworzenie własnego szablonu pliku Rhinoceros. 

Utwórz nowy szablon programu Rhinoceros 5.0 o nazwie Mój_Szablon charakteryzujący się 

następującymi parametrami:  

1. Dla Modelu i Układu: 

 Jednostki miary: centymetry.  

 Tolerancja bezwzględna: 0,1 jednostki.  

 Tolerancja względna: 2,0%. 

 Tolerancja kątowa: 1 stopa.  

 Dokładność wyświetlenia: 1,00.   

2. Siatka rzutni: 

 Liczba linii rzutni: 300. 

 Odstęp Uchwytu: 0,5. 

3. Kolor tła: jasnozielony.  

Wykonaj zrzut widoku Okna startowego, zakładki Nowy, potwierdzającego utworzenie nowego 

szablonu Mój_Szablon i wklej go do pliku edytora tekstu o nazwie Imię_Nazwisko_IZ9. 
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Sposób wykonania: 

1. Otwórz domyślny szablon programu Rhinoceros 5.0.  

2. Otwórz okno Opcje Rhino (Narzędzia/Opcje).  

 W panelu po lewej stronie okna rozwiń gałąź Właściwości dokumentu/Jednostki i kliknij 

Model. W sekcjach po prawej stronie okna ustaw następujące parametry:  

 W sekcji Jednostki i tolerancje: Jednostki miary: centymetry; Tolerancja bezwzględna: 

0,1 jednostki; Tolerancja względna: 2,0%; Tolerancja kątowa: 1 stopień.  

 W sekcji Wyświetl odległość: Dokładność wyświetlenia: 1,00 (Rysunek poniżej).  

 
 

 W drzewku Właściwości Dokumentu/Jednostki kliknij Układ i w sekcjach po prawej stronie 

okna ustaw takie same parametry jak dla Modelu:  

 W sekcji Jednostki i tolerancje: Jednostki miary: centymetry; Tolerancja bezwzględna: 

0,1 jednostki; Tolerancja względna: 2,0%; Tolerancja kątowa: 1 stopień.  

 W sekcji Wyświetl odległość: Dokładność wyświetlenia: 1,00. 

 W drzewku Właściwości Dokumentu i kliknij Siatka Rzutni. Po prawej stronie okna ustaw 

parametry:  

 W sekcji Właściwości siatki rzutni: Liczba linii siatki rzutni: 300.  

 W sekcji Uchwyt siatki rzutni: Odstęp Uchwytu: 0,5 milimetra. 

 Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK. 

3. Przejdź do Panelu bocznego Rhinocerosa o etykiecie Wyświetlanie (Rysunek poniżej).  

W sekcji Ogólne ustawienia, rozwiń listę opcji Tło i kliknij Jednolity Kolor, a następnie kliknij 

pasek koloru Kolor. W oknie Wybierz Kolor, na przewijanym próbniku zaznacz kolor: 

jasnozielony. Zatwierdź wybór przyciskiem OK. 
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4. Zapisz utworzony szablon pod nazwą Mój_Szablon.3dm, typ Modele 3D Rhino 5 (*3dm). 

Zamknij plik. 

5. Otwórz ponownie program Rhinoceros. Sprawdź, czy w Oknie startowym w zakładce Nowy do 

listy predefiniowanych szablonów dodany został utworzony przez Ciebie Mój_Szablon 

(Rysunek poniżej). 

 

6. Wykonaj zrzut ekranowy Okna startowego, zakładki Nowy, z wyświetlonym oknem Otwieranie 

potwierdzającego predefiniowanie nowego szablonu Mój_szablon. Zrzut wklej do dokumentu 

edytora tekstu. Zapamiętaj dokument pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ9. 

 

Zadanie I10. Panel zakładek z poleceniami. Wyświetlanie ukrytych zakładek. Zmiana kolejności 

zakładek. 

Otwórz plik programu Rhinoceros 5.0 o dowolnym szablonie. Do Panelu zakładek z poleceniami 

dodaj predefiniowaną w programie zakładkę Blok. Umieść ją jako pierwszą zakładkę po lewej 

stronie w taki sposób, by Panel wyglądał jak na rysunku poniżej. 

 

Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ10.3dm. 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz nowy plik programu Rhinoceros 5.0.  
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2. W Oknie startowym otwórz zakładkę Nowy, a następnie kliknij nazwę dowolnego szablonu. 

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w wolnym polu Panelu zakładek z poleceniami, 

4. Na wyświetlonej liście narzędzi najedź kursorem myszy na polecenie Pokaż lub Ukryj Zakładki, 

a następnie na wykazie nazw zakładek zaznacz kliknięciem Blok. Kliknij w Przestrzeni 

graficznej. Na końcu Panelu zakładek z poleceniami pojawi się nowa zakładka Blok. 

5. Najedź kursorem myszy na etykietę zakładki Blok,  wciśnij lewy przycisk myszy i przytrzymując 

go przeciągnij etykietę na początek Panelu zakładek z poleceniami, a następnie upuść 

zwalniając przycisk myszy. Panel zakładek z poleceniami powinien wyglądać jak na 

pokazanym wyżej rysunku. 

6. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ10.3dm. Zamknij plik. 

 

Zadanie I11. Panelu zakładek z poleceniami. Ukrywanie zakładek.  

Otwórz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ10.3dm. utworzony w zadaniu 10. Zapisz jego kopię pod 

nazwą Imię_Nazwisko_IZ11.3dm. W pliku Imię_Nazwisko_IZ11.3dm z Panelu zakładek z 

poleceniami  usuń zakładkę Blok.  Zapisz zmiany. Zamknij plik. 

 

Sposób wykonania: 

1. Otwórz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ10_Zak1.3dm utworzony w zadaniu 10. Zapisz jego 

kopię pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ11_Zak2.3dm. 

2. W pliku Imię_Nazwisko_IZ11.3dm kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu 

Panelu zakładek z poleceniami. Na rozwiniętym menu kontekstowym najedź kursorem myszy 

na  polecenie Pokaż lub Ukryj Zakładki, a następnie w podmenu odznacz zaznaczoną nazwę 

zakładki Blok. 

3. Kliknij w Przestrzeni graficznej. Menu i podmenu znikną. 

4. Zapamiętaj zmiany i zamknij plik. 

 

Zadanie I12. Zmiana położenia pasków narzędzi. 

Otwórz plik programu Rhinoceros 5.0 o dowolnym szablonie. Wykonaj operacje pokazane na na 

ilustracji po lewej stronie niżej zamieszczonego rysunku: 

 Panelu zakładek z poleceniami przenieś z domyślnego położenia a w położenie b  

i zadokuj go. 

 Przenieś pasek narzędzi widoczny w Bocznym panelu narzędzi z domyślnego położenia c 

do środka Przestrzeni graficznej interfejsu d. 

Po wykonaniu obu poleceń Twój interfejs powinien wyglądać tak, jak na ilustracji znajdującej się 

po prawej stronie. 

Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ12.3dm. 
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Sposób wykonania: 

1. Otwórz nowy plik programu Rhinoceros 5.0.  

2. W Oknie startowym otwórz zakładkę Nowy, a następnie kliknij nazwę dowolnego szablonu. 

3. Najedź kursorem myszy na podwójną linię umieszczoną po lewej stronie Paska zakładek  

z poleceniami umieszczonego w położeniu a, a gdy kursor zmieni postać na czterokierunkową 

strzałkę wciśnij lewy przycisk myszy i przytrzymując go przeciągnij pływający pasek pod 

Przestrzeń graficzną interfejsu, nad Pasek stanu. Gdy na ekranie pod Przestrzenią graficzną 

ukaże się pozioma, niebieska, przezroczysta wstążka wskazująca pole dokowania paska, 

wówczas zwolnij przycisk myszy. Pasek zakładek z poleceniami zadokowany zostanie  

w położeniu b. 

4. Najedź kursorem myszy na podwójną linię umieszczoną w górnej części paska narzędzi 

znajdującego się w Bocznym panelu narzędzi (położenie c). Gdy kursor zmieni postać na 

czterokierunkową strzałkę przyciśnij lewy przycisk myszy i przytrzymując go przeciągnij 

pływający pasek do środka Przestrzeni graficznej, a następnie zwalniając  przycisk upuść  

w położeniu d. 

5. Zapisz plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ12_PN.3dm. Zamknij plik. 

 

 

Zadanie I13. Otwieranie i przenoszenie kaskadowego paska poleceń. 

Otwórz nowy plik programu Rhinoceros 5.0 o szablonie Male Obiekty – Cale. Na Pasku zakładek 

z poleceniami wyświetl zakładkę Standard. Otwórz kaskadowy pasek narzędzi znajdujący się pod 

przyciskiem pleceń 4 Rzutnie/4 Domyślne Rzutnie i przenieś go do środka Przestrzeni graficznej 

interfejsu w miejsce pokazane na rysunku. Pozostaw pasek  w postaci pływającej. Zapamiętaj plik 

pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ13_Kask.3dm.  

c d 

b 

a 
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Sposób wykonania: 

1. Otwórz nowy plik programu Rhinoceros 5.0 o szablonie Male Obiekty – Cale.  

2. W Pasku zakładek z poleceniami kliknij etykietę zakładki Standard. 

3. W otworzonej zakładce Standard znajdź przycisk poleceń 4 Rzutnie/4 Domyślne Rzutnie.  

W tym celu najeżdżaj kursorem myszy na kolejne przyciski i odczytuj wyświetlane opisy 

przypisanych poleceń.   

4. Kliknij trójkąt umieszczony w dolnym, prawym narożniku przycisku pleceń 4 Rzutnie/ 

4 Domyślne Rzutnie. Pod trójkątem pojawi się  Kaskadowy pasek narzędzi Układ Rzutni. 

5. Najedź kursorem myszy na szary pas znajdujący się w górnej części kaskadowego paska 

Układ Rzutni. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, kaskadowy pasek zmieni formę na 

pływającą, a kursor przyjmie postać czterokierunkowej strzałki. Wówczas nadal przytrzymując 

wciśnięty lewy przycisk myszy przesuń kaskadowy pasek w docelowe miejsce wyznaczone  

w środku Przestrzeni graficznej interfejsu.  

6. By upuścić pasek zwolnij przycisk myszy .  

7. Zapamiętaj plik pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ13_Kask.3dm. Zamknij plik. 

 

Zadanie I14. Wyszukiwanie informacji o narzędziach za pomocą funkcji Pomoc.  

Otwórz nowy plik programu Rhinoceros 5.0 o dowolnym szablonie. Wyświetl okno Pomocy 

Rhinoceros V5 Help. W zakładce Index wyszukaj informacje o narzędziu i sposobie kreślenia 

okręgu poprzez wskazanie jego trzech punktów. Przeczytaj je oraz obejrzyj krótki, instruktażowy 

film wideo. Wykonaj zrzut ekranowy okna Rhinoceros V5 Help zawierającego przeczytane przez 

Ciebie  informacje do pliku edytora tekstu. Zrzut powinien wyglądać tak jak na poniższym rysunku. 

Zapisz plik edytora tekstu ze zrzutem pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ14_Pomoc1. 
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Sposób wykonania: 

1. Otwórz nowy plik programu Rhinoceros 5.0 o dowolnym szablonie. 

2. Wciśnij przycisk funkcyjny F1. W wyświetlonym oknie Rhinoceros V5 Help otwórz zakładkę 

Indeks. Kliknij w tym celu na jej etykiecie Indeks. 

3. W polu Wpisz słowo kluczowe do odnalezienia wpisz hasło circle, a następnie na rozwiniętej  

liście umieszczonej poniżej tego pola kliknij na nazwie Circle toolbar. Gdy na nazwie pojawi się 

niebieski pasek, wówczas zatwierdź polecenie przyciskiem Wyświetl. Po prawej stronie listy 

wyświetlony zostanie pokazany niżej wykaz narzędzi służących do rysowania okręgów . 
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4. Kliknij na nazwie Circle, 3Point. Przeczytaj wyświetloną informację dotyczącą kreślenia 

okręgów za pomocą 3 punktów i obejrzyj krótki instruktażowy film wideo. 

5. Otwórz plik w edytorze tekstu. Wykonaj zrzut ekranowy pokazujący okno Rhinoceros V5 Help  

z informacją o kreśleniu okręgów za pomocą 3 punktów. 

6. Zapisz plik  pod nazwą Imię_Nazwisko_IZ14. Zamknij plik. 

 


