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1. Opis standardowego interfejsu programu AutoCAD 2014 
 

 

 

 
 

 

 
Wstążki zawierają narzędzia przypisane poszczególnym funkcjom wstążek. Niektóre 

narzędzia znajdują się na kilku wstążkach. 

 

 Pasek menu (górnego) – zawiera wstążki z narzędziami programu AutoCAD 

pogrupowanymi tematycznie.  

 Warstwy - obszary robocze spełniające funkcje nakładanych na siebie, 

przezroczystych folii z rysunkami. Poszczególne warstwy można chować, 

pokazywać, blokować itd. 

 Cechy warstw - elementarne funkcje przypisane do warstw sterujące wyglądem 

narysowanych obiektów. Cechy mogą być zmieniane w poszczególnych obiektach 

rysowanych na danej warstwie. 

 Bloki narzędziowe - pogrupowane w polach o kształcie bloków tematyczne 

zbiory narzędzi służących do wykonywania poszczególnych operacji: rysowania, 

modyfikacji, lokalizacji itp. ( każdy ma swoją nazwę np. Rysuj, Modyfikuj ). 

 Obszar roboczy - Przestrzeń tworzenia projektu. 

 Przestrzeń robocza – wybór interfejsu projektowania ( 2D, 3D, klasyczny ) 

 Marker układów współrzędnych  Wskaźnik kierunku położenia osi 

w układzie współrzędnych. 

 Zakładki - Widoki ekranu służące  do wyznaczenia środowiska pracy  (MODEL - tu 

tworzymy nasz projekt, ARKUSZE – miejsce konfigurowania wydruku). 

 Okno tekstowe - Pole pod widokiem ekranu,  gdzie zapisywana jest historia 

operacji wykonanych podczas bieżącej sesji rysunkowej (sesja rysunkowa jest to 

Pasek z wstążkami  
Pomoc 

Bloki narzędziowe wstążki 

Obszar roboczy 

Pasek poleceń 

Pasek statusowy 

Okno tekstowe 

Marker kierunku układu 

współrzędnych 
Zakładki 
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zbiór operacji wykonanych od chwili otworzenia rysunku do momentu jego 

zamknięcia;  klawisz F2 przywołuje nam powiększone pole okna tekstowego). 

 Pasek poleceń  -  Pole pod oknem tekstowym, w którym wpisuje się polecenia 

oraz gdzie wyświetlane są określenia dodatkowych funkcje i opcji funkcji używanego 

w danej chwili narzędzia ( aby rozpocząć wpisywanie poleceń wystarczy zacząć 

wprowadzać znaki z klawiatury, nie trzeba klikać klawiszem myszy w polu 

tekstowym). 

 Pasek statusowy - Zbiór przycisków narzędzi pomocniczych, ułatwiających 

rysowanie projektu oraz narzędzi sterowania widokiem projektu w obszarze 

roboczym. 

 

2. Podstawowe zasady rysowania 2D w oparciu o układy współrzędnych 
 

Zasada rysowania w oparciu o układ kartezjański bezwzględny: 

 
Rys. 2 Linia rysowana w bezwzględnym układzie kartezjańskim 

 

Aby narysować linię przedstawioną na rys. 2 w oparciu o układ kartezjański bezwzględny 

należy wyznaczyć jej orientację względem punktu (0,0) czyli początku układu 

współrzędnych (oznaczonego plusem na rysunku): 

 podać punkt początkowy rysunku linii względem początku układu - ma on 

współrzędne: 10,10, 

 podać punkt końcowy rysunku linii względem początku układu – ma on współrzędne: 

60,30. 

 

Zasada rysowanie w oparciu o układ kartezjański względny: 

 

 
Rys. 3 Linia rysowana we względnym układzie kartezjańskim 
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Rysowanie w układzie kartezjańskim względnym  nie wymaga od nas znajomości położenia 

początku układu  współrzędnych. Początek układu współrzędnych znajduje się zawsze 

w miejscu rozpoczęcia operacji rysowania. 

 

Aby narysować linię przedstawioną na rys. 3 należy wykonać następujące czynności: 

 wybrać dowolny punkt stanowiący początek rysunku linii, 

 podać współrzędne końcowego punktu rysunku linii, poprzedzając je znakiem 

względności @  czyli @50,20.  

 

Zasada rysowania w oparciu o układ biegunowy: 

 

Poziom 0°

 
Rys. 4 Linia rysowana w biegunowym układzie kartezjańskim 

 

Aby narysować linię przedstawioną na rys. 4 w układzie biegunowym należy wykonać 

następujące czynności: 

 Wybrać dowolny punkt stanowiący początek rysunku linii. 

 Podać długość odcinka oraz kąt odchylenia odcinka od osi X poprzedzając 

zapis znakiem względności @ czyli @50<22. 

 

Uwaga: 

Kąt odchylenia odcinka od osi X mierzony jest od osi X w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara. Wartość kąta odchylenia oznaczana w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara przyjmuje wartość ujemną. 

Ćwiczenie 1 

Używając narzędzie Linia oraz posługując się bezwzględnym układem współrzędnych 

narysuj poniższy trójkąt równoramienny. W celu przyspieszenia wykonania zadania ostatni 

bok narysuj wykorzystując funkcję Zamknij uruchamianą poprzez wpisanie litery „Z” . 
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Ćwiczenie 2 

Wykorzystując narzędzie Polilinia oraz posługując się względnym układem 

współrzędnych narysuj poniższy trójkąt równoramienny.  

 

 
 

 

Ćwiczenie 3 

Narysuj poniższy trójkąt stosując współrzędne biegunowe. 

 

 

 
 

3. Podstawowe zasady i uwagi dotyczące pracy z narzędziami 

 
 Metody rysowania: 

 za pomocą myszy poprzez klikanie lewym jej przyciskiem myszy  

w obszarze roboczym - obiekty nie sparametryzowane, 

 poprzez wprowadzanie współrzędnych z klawiatury – obiekty sparametryzowane. 

 

 Metody wybierania narzędzi: 

 klikanie lewym przyciskiem myszy na wybranej ikonie, 

 Wybieranie odpowiedniego narzędzia z menu rozwijanego za pomocą myszy, 

 Wpisywanie nazwy narzędzia lub jej skrótu w pasku poleceń. 

 

 Funkcje wewnętrzne narzędzi  

Wybieramy poprzez wpisanie wielkiej litery lub liter znajdujących się w nazwie funkcji, 

z której chcemy skorzystać a następnie zatwierdzamy wybór przyciśnięciem klawisza 

ENTER. Wprowadzamy parametry funkcji i ponownie zatwierdzamy ENTER-em. 
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 Liczby ułamkowe  

Przy zapisie liczby niecałkowitej część całkowitą oddzielamy od dziesiętnej kropką a nie 

przecinkiem. Przecinek służy do podawania współrzędnych punktów: X,Y. 

 Metoda pracy z narzędziami: 

 najpierw wybieramy narzędzie a następnie wykonujemy operacje za pomocą tego 

narzędzia. 

 w przypadku niektórych narzędzi Zmiana możemy najpierw wybrać obiekt  

a następnie wskazać narzędzie za pomocą którego chcemy przeprowadzić na nim 

operacje. 

 

4. Wybieranie obiektów 
 

Jeżeli chcemy wykonać modyfikację obiektu, należy go wcześniej wybrać. Na wybranym 

obiekcie widoczne będą uchwyty
1
.  

 

Sposoby wybierania obiektów: 

 przez kliknięcie bezpośrednio na obiekt: metoda ta stosowana jest przy wyborze 

pojedynczych obiektów, 

 przez tworzenie pola wyboru otoczonego linią przerywaną:  

 ustawiamy kursor w pustym miejscu ekranu, z prawej strony wybieranych obiektów, 

przyciskamy (i puszczamy) lewy klawisz myszy,  

 przesuwamy kursor na lewą stronę obiektów tak,  aby „zahaczyć” wybierane obiekty 

zielonym polem zaznaczenia, następnie klikamy lewym klawiszem myszy.  

Uwaga: Należy pamiętać, że wybierane obiekty nie muszą zawierać się w całości w zielonym 

prostokącie narysowanym przerywaną linią. 

 przez tworzenie pola wyboru otoczonego linią ciągłą: 

 ustawiamy kursor w pustym miejscu ekranu, z lewej strony wybieranych obiektów, 

przyciskamy (i puszczamy) lewy klawisz myszy,  

 przesuwamy kursor po przekątnej, aż znajdzie się po prawej stronie tworząc fioletowy 

prostokąt otoczony ciągłą linią, następnie klikamy lewym klawiszem myszy.  

Uwaga:  

Wybierane obiekty muszą zawierać się w całości w fioletowym prostokącie narysowanym 

ciągłą linią. W przeciwnym wypadku nie zostaną one wybrane. 

 

5. Zoom  

Zoom – narzędzia służące do powiększania/zmniejszania wielkości widoku obiektów na 

ekranie  oraz  przesuwania obrazu rysunku. 

 Szybki nfragm – służy do przesuwania widoku rysunku na ekranie. 

                                                 
1
 Uchwyty to podświetlone na niebiesko punkty definiujące obiekt, umożliwiające dokonywanie 

bezpośrednich modyfikacji tego obiektu. 
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 Szybki Zoom – pozwala na powiększanie/zmniejszanie rysunku za pomocą myszy- 

przesuwanie kursora ku górze ekranu powoduje powiększanie rysunku, przesuwanie w 

dół zmniejsza go. 

 Zoom poprzedni – pozwala na cofanie historii widoków do 10 widoków wstecz.  

Cofanie widoku nie powoduje cofnięcia polecenia, które zostało wywołane między 

operacjami Zoom’u. 

 Zoom wielozadaniowy
2
 – ikona  uniwersalna Zoom skupiająca narzędzia 

wymienione niżej.  

 Zoom Okno – służy do określenia prostokątnego obszaru,  który chcemy powiększyć. 

 Zoom Dynamiczny – wspomaga oglądanie dużych projektów. 

 Zoom Skala – pozwala na powiększanie/ pomniejszanie obrazu według wyznaczonej 

skali. 

 Zoom Centrum – służy do powiększenia wybranego elementu rysunku oraz 

przeniesienia wskazanego punktu do punktu centralnego ekranu. 

 Zoom Obiekt – umożliwia  zmniejszenie/powiększenie obiektu do granic całego 

ekranu. 

 Zoom Powiększ – powoduje dwukrotne powiększenie rysunku. 

 Zoom Zmniejsz – powoduje dwukrotne zmniejszenie rysunku. 

 Zoom Wszystko – narzędzie umożliwiające zmniejszenie/powiększenie rysunku do 

granic narysowanego obiektu/ów lub granic siatki. 

 Zoom Zakres – narzędzie służące do zmniejszania/powiększania rysunku do granic 

ekranu roboczego. 

 

Pozostałe narzędzia typu Zoom znajdujące się w menu Widok: 

 w celu ukrycia/ przywołania pasków narzędziowych  w obszarze roboczym rysunku 

należy stosować narzędzie WidokWyczyść ekran.  

 do wyszukiwania potrzebnych fragmentów rysunku służy narzędzie Podgląd. 

W momencie jego uruchomienia w prawym dolnym narożniku ekranu pojawia się okno 

obejmujące widok całego, bieżącego rysunku. W oknie tym możemy w sposób 

dynamiczny zaznaczyć fragment rysunku, który chcemy powiększyć. Dodatkowymi 

opcjami narzędzia podgląd są: 

 Aktualnie wyświetlany - zapamiętuje bieżący widok ekranu; 

 Definiuj okno - pozwala zdefiniować wybrany obszar rysunku za pomocą okna 

wyboru 

 
Koło nawigacji 

 

Koło nawigacji morze być dostosowane do naszych potrzeb i preferencji rozmieszczenia 

narzędzi. Mamy kilka zdefiniowanych wzorców koła nawigacji poniżej opisane są 

najczęściej stosowane o pozostałych kołach nawigacji możemy się dowiedzieć w pomocy 

programu.  

                                                 
2
 Nazwa utworzona przez autora. 
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Koło nawigacji 2D pozwala nam na posługiwanie się narzędziem fragment i ZOOM. Strzałka 

w prawym dolnym narożniku pozwala na wybranie rodzaju narzędzia ZOOM lub fragment, 

 

 
 

Koło pełnej nawigacji 3D zawiera narzędzia nawigacji: 

Panorama – przesuwa widok zgodnie z ruchem kursora 

Orbita 3D – obraca obiekt za pomocą narzędzia orbita swobodna 

ZOOM – wciskając klawisz CTRL + klikając na narzędziu ZOOM powiększasz widok o 25%, 

wciskając klawisz SHIFT + klikając na narzędziu ZOOM pomniejszasz widok o 25%  

Przewiń – powracanie do poprzedniego widoku 

Środek – określa wskazany punkt jako centrum widoku 

Spacer – pozwala na nawigowanie po projekcie tak jakby się po nim spacerowało, posiada 

ograniczenie konta spaceru do podłoża co pozwala nawigowaniem kamerą na poziomie oczu. 

Obserwacja- pozwala obracać przedmiot poziomo lub pionowo 

W górę - w dół – dopasowanie widoku bieżącej rzutni względem osi Z 

Ćwiczenie 4 

Za pomocą Linii narysuj trójkąt o bokach =150. Następnie wybierz narzędzie Zoom-

Zakres. Po przeprowadzeniu tej operacji powróć do poprzedniego położenia rysunku za 

pomocą narzędzia Zoom poprzedni. Wybierz ze standardowego paska ikonę w kształcie 

ręki (szybki nFragment) i przesuń narysowany trójkąt tak, aby znalazł się on w 

prawym, górnym narożniku przestrzeni roboczej. 

 

6. Ikony paska narzędziowego: Rysuj 

 

 Linia      (RysujLinia),  [l]; 
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Narzędzie służące do rysowania obiektów złożonych z linii stanowiących niezależne 

elementy. 

 Pierwsze wskazanie określa punkt początkowy rysunku linii, drugie wskazanie punkt 

końcowy, który jest jednocześnie punktem początkowym rysunku następnej linii. 

 Zastosowanie opcji Zamknij pozwala na połączenie ze sobą w zamkniętą całość 

kilku linii przez narysowanie kolejnej linii pomiędzy punktem początkowym rysunku 

pierwszej z nich a punktem końcowym rysunku ostatniej. 

 Opcja Cofnij cofa operację wyznaczenia punktu. 

 

Ćwiczenie 5 

Narysuj prostokąt o wymiarach 300x200 za pomocą narzędzia linia. 

 

 Linia konstrukcyjna,  (RysujProsta),  [prt]; 

Narzędzie służące do tworzenia pomocniczych linii konstrukcyjnych. 

 pierwsze wskazanie powoduje określenie położenia środka linii konstrukcyjnej. 

 drugie wskazanie służy do określenia kąta pochylenia linii konstrukcyjnej  

w odniesieniu do osi X. 

 opcja Poziom pozwala na  rysowanie poziomych linii konstrukcyjnych. 

 opcja Pion pozwala na rysowanie pionowych linii konstrukcyjnych. 

 opcja Kąt pozwala na rysowanie linii konstrukcyjnych pod określonym kątem. 

 opcja Dwusieczna umożliwia rysowanie linii konstrukcyjnych w połowie 

wskazanego kąta. 

 opcja Odsuń umożliwia rysowanie linii konstrukcyjnych przesuniętych równolegle 

od wskazanej linii o ustaloną odległość.  

 

 Polilinia,     (RysujPolilinia), [pl]; 

Narzędzie umożliwiające rysowanie jednolitych obiektów złożonych z prostych  

i łuków. 

 pierwsze wskazanie służy do wyznaczenia pierwszego punktu elementu polilinii, 

drugie wskazanie pozwala określić jego punkt końcowy, który jest  jednocześnie 

punktem początkowym następnego elementu poliginii. 

 opcja łUk umożliwia rysowanie łuków różnymi metodami. Wybór metody zależy od 

znanych parametrów. 

 opcja Półszerokości umożliwia nadanie określonej szerokości po jednej stronie 

polilinii. Cała szerokość będzie miała podwójną wartość Półszerokości. 

 opcja cIęciwa służy do rysowania łuku o określonej długości. 

 opcja Cofnij pozwala na cofnięcie operacji. 

 opcja Szerokość umożliwia nadanie określonej szerokości rysowanej polilinii 

poprzez nadanie szerokości w punkcie początkowym i końcowym rysowanego 

elementu poliginii. 
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 opcja Zamknij służy do zamykania obiektu polilinii poprzez połączenie punktu 

początkowego z punktem końcowym. 

 

Ćwiczenie 6 

Za pomocą narzędzia Polilinia i Pierścień narysuj obiekt przedstawiony na 

poniższym rysunku. 

 

 

 
 

 Wielobok,     (RysujWielobok), 

 [wbo]; 

Narzędzie przeznaczone do rysowania wieloboków jedną z dwóch metod: 

 metodą wieloboku wpisanego w okrąg lub opisanego na nim poprzez wyznaczenie 

środka okręgu i określenie długości promienia, 

 przez podanie długości jednego z boków wieloboku. 

 

Ćwiczenie 7 

Za pomocą narzędzia Wielobok narysuj: 

a/ pięciokąt o boku 100, 

b/ siedmiokąt opisany na okręgu o promieniu R=100. 

 

 Prostokąt,      (RysujProstokąt), [pro]; 

Narzędzie przeznaczone do rysowania prostokątów. 

 pierwsze wskazanie pozwala na określenie początkowego wierzchołka prostokąta, 

drugie wskazanie ma natomiast na celu wyznaczenie położenia wierzchołka 

przeciwległego i kończy rysowanie. 

 opcja Wymiary umożliwia narysowanie prostokąta przez podanie jego wymiarów: 

najpierw należy wpisać wartość długości prostokąta  

a następnie podać jego szerokość. 

 opcja Fazuj umożliwia narysowanie prostokąta ze ściętymi narożnikami. 
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 opcja Poziom umożliwia narysowanie prostokąta na ustalonej wysokości nad 

płaszczyzną XY. Efekt nie będzie widoczny na ekranie w aktualnym widoku, 

ponieważ wysokość biegnie wzdłuż osi Z. 

 opcja Zaokrąglij umożliwia narysowanie prostokąta z zaokrąglonymi 

narożnikami. 

 opcja Grubość służy do rysowania prostopadłościanu o ustalonej wysokości. Efekt 

nie będzie widoczny na ekranie w aktualnym widoku, ponieważ wysokość biegnie 

wzdłuż osi Z. 

 opcja Szerokość umożliwia narysowanie prostokąta o  wybranej szerokości linii. 

 aby wrócić do pierwotnych ustawień należy WYZEROWAĆ wstawione wartości. 

 

Ćwiczenie 8 

1. Linią o szerokości 10 narysuj za pomocą narzędzia Prostokąt prostokąt 

o wymiarach 200x150 oraz zaokrąglonych narożnikach o promieniu R=30. 

2. Korzystając z narzędzia Polilinia oraz myszy narysuj dwa trójkąty o dowolnych 

wymiarach. Następnie za pomocą narzędzia ProstokątWymiar utwórz 

prostokąt o wymiarach boków równych wysokościom narysowanych trójkątów. 

 Łuk,      (RysujŁuk),  [u]; 

Narzędzie używane do rysowania łuków stanowiących wycinek okręgu. 

 pierwsze wskazanie ma na celu określenie punktu początkowego łuku, drugie 

wskazanie pozwala określić punkt jego środka a trzecie punkt końcowy łuku. 

 opcja śrOdek służy do rysowania łuku po cięciwie okręgu: należy najpierw  

wskazać środek okręgu a następnie punkt początkowy i końcowy łuku. 

 w przypadku wybrania opcji Koniec należy najpierw wskazać koniec łuku a 

następnie zastosować jedną z poniższych opcjonalnych funkcji pozwalających 

określić pozostałe parametry łuku: 

 Kąt – podajemy wartość kątową łuku oraz współrzędne jego punktu 

początkowego i końcowego. 

 zWrot – podajemy wartość styczności wektorowej w początku łuku. 

 pRomień – podajemy długość promienia okręgu, którego cięciwa będzie 

tworzyła łuk. 

 dodatkowe opcje narzędzia do rysowania łuku dostępne są w rozwijanym menu 

górnym: RysujŁuk. 

 

Ćwiczenie 9 

Narysuj łuk o kącie 120
o
, punkcie początkowym 100,100 i punkcie końcowym 200,200. 
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 Okrąg,      (RysujOkrąg),  [o]; 

Narzędzie służące do rysowania okręgów. 

 rysowanie okręgu odbywa się poprzez wskazanie środka okręgu  

a następnie określenie jego promienia poprzez wpisanie długości z klawiatury  

i zatwierdzenie polecenia klawiszem Enter lub wskazanie za pomocą myszy 

dowolnego punktu okręgu na ekranie. 

 opcja śreDnica umożliwia rysowanie okręgu poprzez podanie wartości jego 

średnicy. 

 opcja 3p pozwala na rysowanie okręgu metodą wskazanie trzech kolejnych jego 

punktów. 

 opcja 2p pozwala na rysowanie okręgu przez wskazanie dwóch końcowych punktów 

jego średnicy. 

 opcja Ssr służy do rysowania okręgu przez wskazanie dwóch obiektów stycznych 

i podanie z klawiatury wartości promienia okręgu. 

 dodatkowe opcje narzędzia Okrąg dostępne są w rozwijanym menu górnym: 

RysujOkrąg.  

 

Ćwiczenie 10   

1. Narysuj prostokąt o wymiarach 250x150. Następnie narysuj okrąg tak, aby był 

styczny do trzech boków tego prostokąta. 

2. Narysuj dwie linie o długości 200 tworzące kąt 68
o
. Następnie narysuj okrąg  

o promieniu R=40 styczny do ramion tego kąta. 

3. Narysuj pięciobok foremny a następnie okrąg stykający się z jego wierzchołkami. 

 

 Chmurka wersji, (RysujChmurka wersji), [revcloud]; 

Narzędzie służące do rysowania liniowego ciągu łuków w postaci „chmurki”. 

 Pierwsze wskazanie służy do rozpoczęcia rysowania łuków „chmurki”, ENTER 

kończy proces rysowania. Jeśli podczas kreślenia najedziemy kursorem na punkt 

początkowy „chmurki”, również zakończymy rysowanie. 

 Opcja Długość łuku pozwala na ustawienie maksymalnej i minimalnej 

długości łuku. 

 Opcja Obiekt umożliwia zamianę linii rysunku wskazanego obiektu na 

„chmurkę”. 

 

Ćwiczenie 11 

Narysuj prostą o długości 300. Ustal maksymalną i minimalną długość łuku  

w Chmurce rewizyjnej na tę samą wartość = 30. Za pomocą narzędzia Chmurka 

rewizyjna zamień narysowaną prostą na linię złożoną z łuków. 

 

 

 Splajn,     (RysujSplajn),  [spl]; 
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Narzędzie wykorzystywane do rysowania krzywych w formie „splajnu” 

 pierwsze wskazanie wyznacza punkt początkowy rysunku, kolejne wskazania 

kształtują linię „splajnu”. Użycie przycisku ENTER kończy rysowanie a kursor 

pojawia się w punkcie początkowym „splajnu”. Po ponownym użyciu przycisku 

ENTER kursor pojawia się w punkcie końcowym, zastosowanie zaś przycisku ENTER 

po raz trzeci powoduje wyjście z narzędzia. 

 opcja Zamknij służy do łączenia punktu początkowego i końcowego „splajnu”. 

 

Ćwiczenie 12 

Za pomocą narzędzia Splajn narysuj czterolistną koniczynę. 

 

 Elipsa     (RysujElipsa),  [e]; 

Narzędzie pozwalające na rysowanie elips. 

 pierwsze wskazanie pozwala wybrać początek pierwszej osi elipsy, drugie  ma na celu 

określenie jej długości, trzecie zaś określenie długości drugiej półosi elipsy. 

 opcja śrOdek umożliwia rysowanie elipsy poprzez określenie jej środka,  wskazanie 

położenia punktu końcowego pierwszej osi (podając jego odległość od środka elipsy) 

a następnie wskazanie długości drugiej półosi. 

 opcja łUk służy do rysowania łuku eliptycznego poprzez wskazanie na elipsie jego 

punktu początkowego i końcowego. 

Ćwiczenie 13 

Narysuj prostokąt o wymiarach 100x60 a następnie wewnątrz prostokąta umieść elipsę 

o osiach: X=100, Y=60. 

 

 Łuk eliptyczny,   (RysujElipsaŁuk); 

Narzędzie funkcjonuje analogicznie do opisanej wcześniej opcji łUk narzędzia Elipsa. 

 

Ćwiczenie 14 

Narysuj prostokąt o wymiarach 200x100. Wewnątrz prostokąta narysuj łuk eliptyczny o kącie 

180
o
, posiadający jeden punkt styczny z dolnym bokiem prostokąta oraz punkty: początkowy 

i końcowy znajdujące się w punktach środkowych krótszych boków prostokąta.  

 

 Wstawianie bloków,   (WstawBlok),  [w]; 

Narzędzie służące do wstawiania bloków wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

 Tworzenie bloków wewnętrznych,  

(WstawBlokUtwórz), [b]; 

Narzędzie służące  do tworzenia bloków wewnętrznych. 

 Punkt,     (Rysuj Punkt),  [pu]; 



15 

 

Narzędzie pozwalające na wstawianie punktu w miejscu określonym przez rysującego. 

 By zmienić styl graficzny punktu należy w menu rozwijanym wybrać: Forma>Styl 

punktu. 

 Narzędzia wstawiania punktu uruchamiane są z menu rozwijanego: Rysuj>Punkt 

Wstaw punkt/Wiele/Podziel/Zmierz. 

 Narzędzia podziel i zmierz wyznaczają nam punkty podziału obiektów:  

 Podziel - służy do dzielenia obiektów za pomocą punktów na określoną 

liczbę odcinków. Opcja służy również do wstawiania bloków w obiekcie, 

w równych odstępach pomiędzy blokami. 

 Zmierz - pozwala na dzielenie obiektów za pomocą punktów na odcinki 

o określonej długości. Opcja ta służy również do szeregowego wstawiania 

bloków oddalonych od siebie o zadaną odległość. 

 

Ćwiczenie 15 

1. Zmień styl graficzny  punktu za pomocą narzędzia FormaStyl punktu na taki, który 

będzie dla Ciebie najbardziej czytelny. 

2. Narysuj linię o długości 1000 pod kątem 35
o
 i za pomocą narzędzia 

RysujPunktPodziel podziel ją na 10 jednakowych odcinków. 

3. Narysuj łuk o promieniu r = 200 i kącie = 150
o
. Za pomocą narzędzia 

Rysuj>PunktZmierz podziel go na odcinki o długości 50.  

 

 

 Kreskuj     (Rysuj Kreskuj), [kre]; 

Narzędzie służące do wypełnienia zamkniętego obszaru kolorem lub kreskowanym wzorem. 

 opcja Dodaj: Wskaż punkt pozwala na wybranie obszaru do wypełnienia przez 

kliknięcie myszą w dowolnym punkcie wewnątrz tego obszaru. 

 opcja Dodaj: Wybierz obiekty pozwala na wybór obszaru do wypełnienia 

przez wskazanie za pomocą myszy obiektu stanowiącego granice wypełnienia. 

 funkcja Właściwości dziedziczne służy do pobrania próbki wzoru 

wypełnienia użytego wcześniej w rysunku i wypełnienia nim innego obszaru. 

 opcja Porządek wypełnienia służy do ustawienia kolejności wyświetlania 

obwiedni i wypełnienia. 

 opcja Zespolone (włączona) powoduje, że kreskowanie przymocowane jest do 

granicy obszaru. Jeśli zmienimy tę granicę to kreskowanie podąży za nią. Jeżeli 

wyłączymy tę opcję to przy zmianie granicy obszaru pole kreskowania nie ulegnie 

zmianie. 

 funkcja Wykrywanie wysp włącza/wyłącza wybór sposobu przypisywania 

kreskowania. Po uruchomieniu narzędzia dysponujemy trzema stylami wykrywania 

wysp: 

 Normalny - wypełnia co drugi obszar,. 

 Skrajny - rozpoznaje wszystkie wyspy. 
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 Całkowity - pomija wszystkie wyspy i wypełnia cały obszar. 

 funkcja Początek kreskowania umożliwia ustalenie punktu początkowego 

wstawianego kreskowania. 

 opcja Skala pozwala skalować gęstość kreskowania. 

 opcja Kąt pozwala obracać kreskowanie. 

 funkcja Wzór  umożliwia wybór kreskowania lub opcje wypełnienia kolorem 

dostępne w bibliotece wzorów. 

 okno Próbka  pokazuje nam aktualnie wybrane kreskowanie lub pozwala nam na 

wybór koloru wypełnienia. 

 

 Wypełnienie,  (Rysujkreskuj),  [gradient]; 

Zakładka narzędzia Kreskuj pozwalająca na wypełnianie obszaru gradientem. Narzędzie 

posiada możliwość wyboru dwóch kolorów przenikających się tonalnie. Wybieranie obszaru 

do kreskowania odbywa się w identyczny sposób jak przy kreskowaniu. 

 

Ćwiczenie 16 

1. Narysuj trzy prostokąty o wymiarach 300 x 200. Jeden  z nich wypełnij dowolnym 

kreskowaniem o zwiększonej skali x3, drugi jednolitym kolorem  

a trzeci, wybranym przez siebie dwukolorowym gradientem. 

2. Narysuj dwa okręgi, każdy o promieniu R = 100. Następnie wypełnij jeden  

z nich kolorem typu Pantone/Pastel. Za pomocą funkcji Właściwości 

dziedziczne skopiuj wykonane wypełnienie do drugiego okręgu.  

 

 Region    (Rysuj Region),  [reg]; 

Narzędzie pozwalające zamieniać figury krawędziowe w obszary; 

 przekształcenie figur krawędziowych w regiony służy między innymi do obliczania  

pola i obwodu utworzonego obszaru. Do pomiaru pola posługujemy się funkcją 

znajdującą się w menu rozwijanym: NarzędziaZapytaniaPole.  

 regiony podlegają działaniom matematycznym takim, jak: Dodawanie, 

Odejmowanie, Tworzenie Części wspólnej. Działania te można znaleźć w menu 

rozwijanym: ZmianaEdycja bryłSuma, Różnica, Iloczyn.  

 regiony służą też do tworzenia kształtów złożonych, z których później budować 

można skomplikowane, przestrzenne obiekty geometryczne. 
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Ćwiczenie 17 

Narysuj 3 pary nachodzących na siebie kół a następnie zamień je w regiony  

i dokonaj odpowiednich operacji matematycznych tak, by uzyskać  przedstawione poniżej 

efekty: 

 

 

 
 

 

 

 Tabela    (OpiszTabela),  [tabela]; 

Narzędzie pozwalające projektować tabele; 

 przycisk w oknie Style tabeli pozwala na stworzenie własnego stylu tabeli. 

 funkcje scalania i dzielenia komórek oraz inne narzędzia edycji Tabel  znajdują się 

w menu kontekstowym przywoływanym prawym przyciskiem myszy. 

 kolumny możemy rozciągać i zwężać za pomocą uchwytów znajdujących się na 

liniach kolumn. 

Ćwiczenie 18 

Zaprojektuj własną tabelę łącząc i dzieląc poszczególne komórki. 

 

 Tekst wielowierszowy,(OpiszjTekstWiele wierszy), [wtekst] 

Narzędzie umożliwiające umieszczanie wielowierszowego tekstu na rysunku poprzez: 

 Określenie pola tekstu, 

 Wpisanie tekstu w polu wg ustawionych parametrów.  

Narzędzie zostało opisane szerzej w rozdziale Narzędzia Tekstowe. 

 

Ćwiczenie 19 

Używając narzędzia Tekst Wielowierszowy napisz poniższy tekst. Ustaw:  

parametry czcionki:  

o kolor niebieski,  

o wysokość czcionki = 16. 

 okręgu D = 40 mm 

 okręgu K = 60 mm 

h trójkąta ABC = 50 mm 

 

 

Narzędzia do tworzenia obiektów znajdujące się tylko w menu rozwijanym Rysuj: 
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 Półprosta   (RysujPółprosta) [półprosta] 

Narzędzie pozwalające na rysowanie półprostych - linii konstrukcyjnych posiadających punkt 

początkowy i biegnących  do nieskończoności.  

 pierwszym wskazaniem wyznaczamy punkt początkowy Półprostej, drugim zaś 

ustawiamy jej kąt nachylenia. 

 

 Polilinia 3D   (RysujPolilinia 3D) 

 [3p] 

Narzędzie stosowane do rysowania polilinii, której linie składowe mogę przebiegać 

w przestrzeni a jej punkty określane są przez współrzędne X, Y, Z. 

 

 Pierścień   (RysujPierścień)  [pr] 

Narzędzie tworzące wypełnione pierścienie wyznaczane przez promień wewnętrzny i 

zewnętrzny.  

 wartość promienia wewnętrznego i zewnętrznego  wpisujemy z klawiatury  

a następnie na ekranie wskazujemy myszką środek pierścienia. 

 

Ćwiczenie 21 

Za pomocą narzędzia Pierścień narysuj pierścień  o średnicy wewnętrznej 150 i 

szerokości pierścienia 20. 

 

 Obwiednia   (RysujObwiednia)  [obw] 

Narzędzie umożliwiające tworzenie kształtów poprzez  rysowanie po obwodzie 

wewnętrznym w grupach zachodzących na siebie obiektów.  

 obwiednie mogą być rysowane za pomocą  Polilinii lub Regionów.  

 

Ćwiczenie 22 

Narysuj dziesięciobok o boku 100 a następnie na każdym narożniku wieloboku okrąg o 

promieniu  R=20.  Za pomocą narzędzia Obwiednia sporządź wewnętrzny obrys 

utworzonej figury. 

 

 Przykryj   (OpiszPrzykryj)   [przykryj] 

Narzędzie pozwalające zasłonić obiekt pokazując tło obszaru roboczego. 

 Wielokrotne kliknięcie myszą pozwala utworzyć ramkę przykrycia: 

 Opcja Ramka – wyłącza/włącza ramkę przykrycia. 

 Opcja Polilinia - służy do tworzenia ramki przykrycia  za pomocą 

Polilinii. 

 

Ćwiczenie 23 

Narysuj dwa okręgi o wspólnym środku i różnych promieniach a następnie przykryj ich dolne 

połowy. Wyłącz widoczność ramki. Usuń utworzone przykrycie. 
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 Tekst jednowierszowy(OpiszTekstJeden wiersz)[dt] 

Narzędzie służące do tworzenia jednowierszowego tekstu.  

Funkcje narzędzia zostały opisane szerzej w rozdziale Tekst. 

 

7. Ikony paska narzędziowego: Zmiana 
 

 Wymaż    (ZmianaWymaż)  [wy] 

Funkcja usuwająca wybrane obiekty. 

 Usuwanie obiektów następuje poprzez: wybieramy ikony funkcji Wymaż, następnie 

obiektów do usunięcia i zatwierdzenie ENTEREM.  

 Obiekty usunięte za pomocą narzędzia Wymaż możemy przywrócić przez wpisanie z 

klawiatury komendy Oddaj. 

Uwaga: Najszybciej można usunąć obiekt stosując klawisz Delete. Operacja ta usuwa 

jednak obiekt nieodwracalnie.  

 

Ćwiczenie 24 
Narysuj trzy okręgi obok siebie, następnie usuń dwa z nich za pomocą narzędzia Wymaż. 

Obok pozostałego okręgu narysuj splajn i następnie przywróć okręgi wpisując polecenie 

Oddaj. 

 

 Kopiuj    (ZmianaKopiuj)   [k] 

Funkcja umożliwiająca kopiowanie obiektów.  

 Aby skopiować obiekty należy zaznaczyć je obiekty, następnie wybrać narzędzie 

Kopiuj, zaznaczyć punkt bazowy odniesienia kopiowania, i wskazać jego nowe 

położenie. Możemy też najpierw wybrać narzędzie a następnie wskazać obiekty do 

skopiowania. 

 

Ćwiczenie 25 

1. Narysuj pięciokąt o boku 150 i skopiuj go dwukrotnie za pomocą narzędzia Kopiuj 

tak, aby pięciokąty nie nachodziły na siebie. 

2. Następnie w jednym z narożników dowolnego pięciokąta narysuj okrąg   

o promieniu wynoszącym 25% długości krótszego boku i skopiuj go tak,  aby znalazł 

się on na wszystkich narożnikach narysowanych pięciokątów. 

 

 Lustro   (ZmianaLustro)   [lustro] 

Funkcja pozwalająca kopiować obiekty metodą odbicia lustrzanego. 

 Aby utworzyć odbicie lustrzane obiektu za pomocą narzędzia Lustro należy 

zaznaczyć obiekt poddawany kopiowaniu, wybrać narzędzie Lustro i wyznaczyć 

oś odbicia poprzez wskazanie  na ekranie dwóch jej punktów, następnie odpowiedzieć 

na pytanie, czy usunąć obiekty źródłowe:  

 opcja TAK – usuwa obiekty źródłowe. 
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 opcja NIE – zachowuje obiekty źródłowe. 

Możemy również najpierw wybrać narzędzie a następnie wskazać obiekty do 

skopiowania. 

Ćwiczenie 26 

Za pomocą narzędzia Polilinia narysuj kształt przedstawiony po lewej stronie rysunku 

a następnie wykorzystując narzędzie Lustro utwórz kształt znajdujący się po prawej jego 

stronie. 

 

 
 

 

 Odsuń    (ZmianaOdsuń)   [od] 

Funkcja kopiująca lub kopiująco-skalująca obiekty poprzez odsunięcie  o ustaloną  odległość 

od obiektu bazowego (w wypadku obiektów zamkniętych kopiowane obiekty są wprost 

proporcjonalnie powiększane lub pomniejszane w zależności od wybrania kierunku 

kopiowania). 

 Aby odsunąć obiekt należy najpierw wybrać narzędzie Odsuń, następnie wpisać 

odległość odsunięcia od obiektu bazowego, wybrać obiekt i za pomocą  myszy 

określić kierunek przesunięcia. 

 

Ćwiczenie 27 

Narysuj prostokąt o fazowanych narożnikach  i odsuń go za pomocą narzędzia Odsuń 

o odległość =20. 

 

 Szyk    (ZmianaSzyk)   [sz] 

Funkcja pozwalająca na kopiowanie wybranych obiektów i ustawianie ich w szyku 

prostokątnym i kołowym: 

 Szyk PROSTOKĄTNY: obiekt jest kopiowany w rzędach i kolumnach, 

 Szyk KOŁOWY: obiekt jest kopiowany po okręgu z dopasowaniem przez 

obrót obiektów lub bez dopasowania. 

 Aby ustawić obiekty w szyku należy najpierw wskazać obiekty a następnie wybrać 

narzędzie Szyk lub najpierw wybrać narzędzie Szyk a następnie wskazać obiekty. 
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Ćwiczenie 28 

Narysuj dziesięciobok wpisany w okrąg o promieniu R=120 a następnie kwadrat  

o boku a=20 i środku umieszczonym na jednym z wierzchołków dziesięcioboku. Za pomocą 

narzędzia Szyk kołowy rozmieść skopiowane kwadraty na wszystkich wierzchołkach 

dziesięcioboku tak,  aby ich środki znajdowały się również na wierzchołkach dziesięcioboku. 

 

 Przesuń    (ZmianaPrzesuń)  [prs] 

Funkcja używana do przesuwania  obiektów. 

 Aby przesunąć obiekt należy go zaznaczyć, wybrać narzędzie Przesuń, wyznaczyć 

punkt bazowy będący punktem odniesienia wektora przesunięcia obiektu a następnie 

wskazać nowe położenie dla punktu bazowego. Można również najpierw wybrać 

narzędzie a następnie wskazać obiekty do przesunięcia. 

 

Ćwiczenie 29 

Narysuj elipsę i prostokąt w środku elipsy. Przesuń prostokąt tak, aby środek jego dowolnej 

krawędzi bocznej był oddalony od kwadrantu znajdującego się po prawej stronie  elipsy o 

150 w prawo i 100 w górę. 

 

 Obrót     (ZmianaObrót)   [ob] 

Funkcja pozwalająca na obrót  obiektu o określony kąt. 

 aby obrócić obiekt o określony kąt należy go zaznaczyć, wybrać narzędzie Obrót, 

wyznaczyć punkt obrotu a następnie wpisać wartość kąta obrotu. 

 przy określeniu kąta wartością dodatnią obrót następuje w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara, natomiast wartość ujemna wskazuje  kierunek zgodny z 

ruchem wskazówek zegara. 

 narzędzie Obrót posiada opcję Kopiuj przeznaczoną do kopiowania obracanych 

obiektów. 

 można również najpierw wybrać narzędzie a następnie wskazać obiekty do obracania. 

 

Ćwiczenie 30 

Narysuj trójkąt i obróć jego kopię o 50 stopni względem jednego z  wierzchołków. 

 

 Skaluj    (ZmianaSkala)   [s] 

Funkcja służąca do powiększania/zmniejszania obiektów 

 W celu zmiany skali obiektu należy zaznaczyć obiekt i wybrać narzędzie Skaluj, 

wyznaczyć punkt bazowy mający stałe położenie podczas powiększania/zmniejszania 

i wpisać współczynnik skali: 

 Wartość skali większa niż jeden powiększa obiekt. 

 Wartość skali mniejsza niż jeden zmniejsza obiekt. 

Możemy również najpierw wybrać narzędzie a następnie wskazać obiekty do 

skopiowania. 
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Ćwiczenie 31 

Narysuj sześciokąt wpisany w okrąg o promieniu 100. Za pomocą narzędzia Skaluj 

utwórz kopię tego sześciokąta o promieniu 65. 

 

 Rozciągnij    (ZmianaRozciągnij)  [rozc] 

Funkcja pozwalająca rozciągać obiekty złożone z elementów liniowych . 

 aby rozciągnąć elementy należy najpierw wybrać narzędzie Rozciągnij a 

następnie obiekt, który będzie rozciągany, kliknąć myszą w miejsce przytrzymania 

obiektu i wpisać wartość rozciągnięcia. 

 ważny jest sposób Wyboru Obiektu. Jeżeli Pole Wyboru określone zostało  

linią przerywaną, elementy zawierające się w całości w tym polu nie ulegną zmianie 

a elementy, które przecina linia przerywana, zmienią długość. 

Ćwiczenie 32 

Narysuj prostokąt o wymiarach 200x100 i wydłuż go stosując narzędzie Rozciągnij tak, 

aby jego dłuższy bok miał długość 400. 

 

 Utnij     (ZmianaUtnij)   [utnij] 

Funkcja służąca do ucinania wybranych części obiektów. 

 aby uciąć część obiektu należy wybrać ikonę funkcji Utnij, następnie obiekt, który 

będzie pełnił funkcję linii tnącej, zatwierdzić ENTEREM i kliknąć przyciskiem myszy 

po stronie położenia części obiektu przeznaczonej do ucięcia. Wskazany element 

obiektu zostanie usunięty z rysunku. Możemy również najpierw wskazać krawędzie 

tnące a następnie wybrać narzędzie Utnij i uciąć elementy obiektu. 

 narzędzie posiada również opcję wydłużania do wybranego obiektu uruchamianą 

podczas wciskania klawisza Shift. 

Ćwiczenie 33 

Narysuj obiekty widoczne na rysunku z lewej strony a następnie posługując się tylko 

narzędziem Utnij uzyskaj efekt pokazany na rysunku z prawej strony. 

 

 

 

 Wydłuż    (ZmianaWydłuż)  [wyd] 

Funkcja Wydłuż pozwala na wydłużanie obiektów do wskazanej granicy wydłużenia. 

 aby wydłużyć obiekt należy najpierw wybrać narzędzie Wydłuż, później obiekt do 

wydłużenia i zatwierdzić wybory ENTEREM. 
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 funkcja KrawędziE pozwala wydłużyć obiekty do pozornej granicy będącej 

przedłużeniem wskazanego obiektu. 

 możemy również najpierw wybrać obiekty stanowiące granice wydłużania  

a następnie narzędzie. 

 

 Przerwij w punkcie 

Funkcja umożliwiająca podział obiektu na części we wskazanym  punkcie. 

 W celu przerwania obiektu w punkcie należy najpierw wybrać narzędzie  

a następnie wskazać punkt przerwania obiektu. 

 

Ćwiczenie 34 

Narysuj odcinek o długości 150. Wykorzystując funkcję lokalizacji Od przerwij go w 

punkcie oddalonym o 2/3 długości od dowolnego końca i przesuń tak, aby pomiędzy 

częściami przeciętego odcinka utworzyła się przerwa. 

 

 

 Przerwij   (ZmianaPrzerwij)  [prz] 

Funkcja pozwalająca na przerwanie obiektu pomiędzy punktami wskazania poprzez 

usunięcie kawałka obiektu. 

 Aby przerwać obiekt pomiędzy punktami wskazania należy najpierw wybrać ikonę 

funkcji Przerwij, następnie wskazać początkowy punkt miejsca przerwania na 

obiekcie a potem drugi punkt miejsca przerwania. 

 

Ćwiczenie 35 

Narysuj dowolny prostokąt i przerwij jeden z jego boków. 

 

 Fazuj    (ZmianaFazuj)   [fa] 

Funkcja służąca do ścinania narożników o wybrane długości faz.  

 najpierw ustalić należy parametry faz za pomocą opcji Fazy i kąt: 

 opcja Fazy pozwala na ustalenie różnych lub takich samych długości faz. 

 opcja kąT pozwala na wpisanie długości fazy i kąta ścięcia liczonego od linii 

ścinającej. 

 opcja Cofnij umożliwia cofnięcie fazowania. 

 opcja Polilinia umożliwia fazowanie wszystkich wierzchołków wskazanej  

poliginii. 

 opcja Utnij pozwala na wydanie polecenia pozostawienia (Bez ucinania) lub 

wykasowania (Z ucinaniem) fazowanych narożników; 

 opcja Metoda umożliwia wybór metody fazowania. 

 opcja Wiele pozwala fazować wiele wierzchołków kątów po kolei, bez wyłączania 

narzędzia. 
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Ćwiczenie 36 

1. Narysuj sześciokąt i sfazuj jego kąty. 

2. Narysuj dwa odcinki nie mające punktu  wspólnego i zbiegające się pod jakimś kątem 

a następnie połącz je wykorzystując narzędzie Fazuj z ustawieniem zerowym 

wielkości faz. 

 

 Zaokrąglij    (ZmianaZaokrąglij)  [za] 

Funkcja służąca do służy do zaokrąglania wierzchołków kątów.  

 najpierw należy ustalić wartość promienia zaokrąglenia za pomocą opcji: pRomień. 

 opcja Cofnij służy do cofania funkcji Zaokrąglij. 

 opcja Polilinia umożliwia zaokrąglenie wszystkich wierzchołków wskazanej 

poliginii. 

 opcja Utnij pozwala na wydanie polecenia pozostawienia (Bez ucinania) lub 

wykasowania (Z ucinaniem) zaokrąglonych wierzchołków kątów. 

 opcja Wiele pozwala zaokrąglić wiele wierzchołków kątów po kolei, bez wyłączania 

narzędzia. 

 

Ćwiczenie 37 

Za pomocą narzędzia Polilinia narysuj wielokąt posiadający przynajmniej jeden kąt 

wklęsły i zaokrąglij w nim wszystkie kąty jednocześnie. 

 

 Rozbij   (ZmianaRozbij)    [r] 

Funkcja służąca do rozbijania obiektów złożonych takich jak polilinia, bloki czy figury 

przestrzenne na pojedyncze elementy. 

 Aby rozbić obiekt złożony należy go zaznaczyć a następnie wybierać narzędzie 

Rozbij.  Możemy również najpierw wybrać narzędzie a następnie wskazać obiekt 

do rozbicia. 

 

Ćwiczenie 38 

1. Narysuj prostokąt o wymiarach 300x500 i rozbij go na pojedyncze odcinki. 

2. Następnie usuń bok stanowiący podstawę prostokąta.  

3. Pozostałe trzy odcinki połącz za pomocą narzędzia Edycja polilinii i odsuń 

uzyskany obiekt na zewnątrz o 20. 

Narzędzia do modyfikacji obiektów występujące tylko w menu rozwijanym Zmiana:  

 

 Przedłuż   (ZmianaObiektPrzedłuż) [prze] 

Funkcja zwiększająca/zmniejszająca długość obiektu otwartego. 

 opcja przyrosT umożliwia zmianę długości linii o określoną wartość. 

 opcja Procent umożliwia zmianę długości linii o określony procent całej jej 

długości. 
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 opcja Całkowita służy do nadania linii określonej długości. 

 opcja dYnamicznie służy do zmiany długości linii o wartość liczoną od końca linii 

do kursora.  

Ćwiczenie 39 

Narysuj łuk o średnicy 150 i < 160
o
 a następnie wydłuż go o 20%. 

 

 Modyfikacja Kreskowania  

(Zmiana ObiektEdytuj kreskowanie) [edkresk] 

Funkcja modyfikująca wskazane kreskowanie. 

 Modyfikacja Polilinii 

(Zmiana ObiektPolilinia)  [edp] 

Funkcja modyfikująca wskazaną polilinię. 

 

Ćwiczenie 40 

Narysuj kilka odcinków połączonych z sobą tak, aby nie tworzyły linii prostej  

i przekształć je w jedną polilinię a następnie zmień szerokość utworzonej polilinii na 10. 

 

 Modyfikacja Splajnu  (Zmiana ObiektSplajn) [spe] 

Funkcja modyfikująca istniejący splajn. 

 podczas modyfikacji splajnu punkty prowadzące zamieniają się w punkty wagowe 

sterujące  kształtem splajnu za pomocą wektora odchylenia. 

 aby zachować punkty prowadzące (mieszczące się na splajnie) do zmian splajnu, należy 

użyć funkcji Dopasuj dane pozwalającej nam na dodawanie i odejmowanie punktów 

prowadzących mieszczących się na splajnie.  

 

Uwaga: użycie punktów wagowych do zmian splajnu powoduje nieodwracalną zmianę 

punktów prowadzących w punkty wagowe. 

 

 Modyfikacja Tekstu  

(Opisz TekstEdycja)[odtekst] 

Funkcja modyfikująca istniejący tekst (funkcję można wywołać klikając dwukrotnie na 

tekście). 

 opcja Edycja umożliwia zmiany treści tekstu wielowierszowego i jednowierszowego. 

 opcja Skala pozwala zmieniać  wielkość czcionki. 

 opcja Wyrównanie umożliwia zmiany w zakresie wyrównania czcionki. 

 

 Zmień przestrzeń  ( Pasek statutowy Model/Układ ) 

Funkcja umożliwiająca zmianę położenia obiektu pomiędzy przestrzenią papieru  

a przestrzenią modelu. 
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 Przytnij    (ZmianaPrzytnij) 

Funkcja przycinająca obrazy, odnośniki i rzutnie. 

 obiekt przycinany jest za pomocą okna prostokątnego lub obszaru zamkniętego 

o obwodzie zbudowanym z odcinków. 

 

Ćwiczenie 42 

Narysuj prostokąt 200x300 następnie za pomocą narzędzia Wstaw > Wstaw bitmapę 

wstaw obraz rastrowy tak, aby jak najdokładniej wypełnił prostokąt. Następnie przytnij go, 

by wypełnił tylko pole narysowanego wcześniej prostokąta. 

 

 

8. Ikony Lokalizacja (pasek stanu) 
 

 Tymczasowy punkt lokalizacji - służy do tworzenia tymczasowych, 

przerywanych linii pomocniczych: pionowych i poziomych, po których można 

prowadzić kursor. Narzędzie to wykorzystywane jest np. do szybkiego wyznaczania 

środka prostokąta. 

 Od – służy do określania lokalizacji nowo rysowanego obiektu przez odsunięcie go od 

istniejącego punktu na ekranie (funkcja ukryta w nowych wersjach programu).  

 Koniec –[kon] pokazuje punkty końcowe każdej linii, łuku, krawędzi figury płaskiej i 

bryły. 

 Symetria – [sym] pokazuje punkt środkowy każdej linii, łuku, krawędzi figury 

płaskiej i bryły. 

 Przecięcie –[prz] pokazuje punkt przecinania się dwóch dowolnych obiektów. 

 Pozorne przecięcie – narzędzie wykorzystywane w rysunkach 3D. W przypadku, 

gdy linie usytuowane są jedna nad drugą i nie leżą w jednej płaszczyźnie (tzw. linie 

skośne), pozwala ono na wyznaczenie punktu przecięcia rzutów tych linii na aktualnej 

płaszczyźnie. 

 Znajdź przedłużenie – służy do tworzenia linii przerywanej, będącej 

przedłużeniem istniejącej linii lub łuku, narzędzie używane do znajdowania miejsca 

przecięcia dwóch dowolnych obiektów liniowych. 

 Centrum –[cen] pokazuje środek okręgu, elipsy lub łuku. 

 Kwadrant – [kwa] pokazuje cztery najdalej odsunięte od środka punkty okręgu, elipsy 

lub łuku. 

 Styczny –[sty] pokazuje punkt styczny prostej z okręgiem. 

 Prostopadły – [pro] pokazuje punkt, w którym rysowany lub narysowany odcinek 

tworzą kąt prosty z innym obiektem. 

 Równoległy – pokazuje przerywaną, tymczasową linię pomocniczą  równoległą do 

wcześniej wskazanej linii. 

 Baza – [baz]pokazuje punkt uchwytu bloku lub punkt wyrównania tekstu. 
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 Punkt – pokazuje punkt obiektu, który znajduje się w pobliżu kursora. 

 Bliski – [bli]pokazuje punkt obiektu znajdujący się najbliżej kursora. 

 Wyłącz szukanie – wyłącza wskazywanie punktów charakterystycznych na czas 

wykonania jednej operacji.  

 Stałe tryby lokalizacji – narzędzie służące do włączenia wybranych 

punktów śledzenia.  

Wskazówka: Opcja OBIEKT w pasku statusowym pozwala na szybkie włączanie  

i wyłączanie narzędzia Stałe Tryby Lokalizacji. 

 

Ćwiczenie 43 

Narysuj prostokąt o wymiarach 400x200 a następnie posługując się punktami lokalizacji  

dwie przekątne prostokąta. Narysuj okręgi o promieniu R=20 i środkach mieszczącym się 

w punktach symetrii boków prostokąta. 

 

Ćwiczenie 44 

Narysuj poniższe figury zachowując podane wymiary przy użyciu narzędzi: Prostokąt, 

Koło, Wielobok oraz punktów Lokalizacji i narzędzi zmian: Kopiuj, Odsuń, 

Lustro.  

 

9. Zmiana Porządek  
 

 Na wierzch – przenosi wybrany obiekt na wierzch obiektów. 

 Na spód  - przenosi wybrany obiekt na spód obiektów. 

 Nad wskazany obiekt – przenosi wybrany obiekt nad wskazany obiekt. 

 Pod wskazany obiekt – przenosi wybrany obiekt pod wskazany obiekt. 

 

10. Cechy obiektów 
 

Każdy obiekt ma przyporządkowane Cechy takie, jak: kolor, warstwa, typ linii, 

indywidualny współczynnik skali linii, grubość linii i styl wydruku.  Poszczególne typy 

obiektów posiadają dodatkowo swoje indywidualne Cechy.  
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Ustawianie zmian parametrów głównych Cech podczas rysowania obiektów odbywa się 

w oknie narzędziowym CECHY, wywoływanym z paska Standard. 

 KOLOR - jeśli chcemy narysować obiekt w kolorze innym niż kolor warstwy obiektu, 

rozwijamy pierwszą listę w oknie narzędziowym CECHY, wybieramy kolor 

i rysujemy obiekt. 

 RODZAJ LINII - jeśli chcemy narysować obiekt linią przerywaną
3
, rozwijamy 

drugą listę w oknie narzędziowym CECHY, wybieramy przerywaną i rysujemy 

obiekt.  

Jeśli w rozwiniętej liście nie ma żadnych linii nieciągłych, wówczas wprowadzamy ją 

do naszego rysunku z katalogu linii. W tym celu rozwijamy listę rodzajów linii, 

wybieramy opcję INNY (pokaże się MENADŻER RODZAJÓW LINII) a następnie 

przycisk WCZYTAJ (pokaże się katalog różnych rodzajów linii), po czym wybieramy 

interesujący nas rodzaj linii i dwukrotnie przyciskamy OK.  

 GRUBOŚĆ PRZY WYDRUKU - rozwijamy trzecią listę w oknie narzędziowym 

CECHY i wybieramy szerokość linii rysunku, która widoczna będzie na wydruku. 

 

 Menadżer Cech - narzędzie umieszczone na pasku Standard 

 narzędzie Menadżer Cech wywołujemy przez kliknięcie na odpowiadającą mu 

ikonę, znajdującą się na pasku Standard.  

 za pomocą Menadżera Cech zmieniamy cechy istniejących obiektów. Obiekty, 

których cechy chcemy zmienić wybieramy korzystając z narzędzi Wyboru lub 

z funkcji Szybkie wybieranie znajdującej się w narzędziu Cechy, 

przedstawionym na poniższym rysunku. 

 w oknie Cechy znajdują się parametry cech właściwe dla danego typu obiektów. 

 

 

 

 

                                                 
3
 W przypadku innych linii nieciągłych np. linii złożonych z samych kropek itp. postępujemy tak 

samo. 

Przycisk szybkiego wybierania 

Lista cech obiektów 
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 wszystkie cechy przypisane do wskazanych obiektów znajdują się na listach 

umieszczonych w narzędziu Cechy. Cechę zmieniamy po wybraniu jej na liście 

przez wskazanie myszą. 

 przycisk szybkiego wybierania służy do wybierania grup obiektów posiadających 

wspólne cechy ( wyboru dokonujemy na zasadzie logicznego wyszukania wspólnych 

cech na listach rozwijanych ).  

 do jednego zbioru wybranych obiektów możemy dodawać inne zbiory. 

 

Ćwiczenie 45 

1. Narysuj dwa okręgi o średnicy 100 i trzy okręgi o średnicy 80. 

2. Wykorzystując funkcje szybkiego wybierania Cechy wybierz okręgi o średnicy sto  

i zmień kolor ich linii obwodowej na zielony a rodzaj linii na przerywaną. 

3. Następnie za pomocą narzędzia szybkiego wyboru wybierz okręgi o średnicy 80 i 

zmień kolor ich linii obwodowej na czerwony a średnice na 50. 

11. Warstwy 

Warstwy są to Arkusze (przezroczyste kalki), na których możemy rysować poszczególne 

elementy rysunku. 

Warstwy tworzymy za pomocą  Menadżera warstw - . 

Menadżer warstw  pozwala ustalić następujące parametry Warstw: 

 kolor (kolor rysowanych obiektów na danej kalce), 

 rodzaj linii (rodzaju linii  rysowania np. przerywany ), 

 grubość linii przy wydruku, 

 styl wymiarowy, 

 widoczność przy drukowaniu. 

 

 

 
 

 

 

Nowa Usuń warstwę Aktualna 
Przyciski tworzenia 

filtrów 
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W Menadżerze warstw dostępne są następujące funkcje: 

 NOWA – tworzy nową warstwę. 

 USUŃ – usuwa pustą warstwę. 

 AKTUALNA – wyznacza warstwę aktywną po wyjściu  z Menadżera warstw. 

 

Po rozwinięciu okna z listą warstw, istnieje możliwość wyboru narzędzia służącego do 

wykonania żądanej operacji na warstwach: 

  -  ukrywa/pokazuje wybraną warstwę. 

  -  blokuje/odblokowuje wybraną warstwę we wszystkich rzutniach. 

  -  zamyka/otwiera wybraną warstwę. 

  -  wyświetla kolor wybranej warstwy. 

-  wyświetla nazwę wybranej warstwy. 

 - blokuje/odblokowuje wybraną warstwę w wybranej rzutni (opcja aktywna jest tylko w 

rzutniach utworzonych w arkuszach).  

 

Istnieje możliwość przenoszenia obiektów pomiędzy warstwami. Utworzone obiekty 

(głównie 2D) w każdej warstwie przejmują właściwości tej warstwy - w Cechach
4
 obiektu 

pojawia się nazwa: JAK WARSTWA. 

Podczas pracy z warstwami możemy również używać pozostałych narzędzi znajdujących się 

na pasku narzędziowym Warstwy: 

 - wybieranie warstwy poprzez wskazanie obiektu znajdującego się na tej warstwie. 

  -  cofnięcie  do wcześniejszej warstwy. 

 

 

Narzędzia zarządzania warstwami i obiektami na warstwach  

(FormatNarzędzia obróbki warstw) 

 Ustal warstwę obiektu jako bieżącą – pozwala na wybranie warstwy, na 

której znajduje się aktualny obiekt. 

 Poprzednia warstwa – zmienia warstwę roboczą na poprzednio wybraną. 

 Spacer warstwowy -  włącza kolejne warstwy w celu umożliwienia ich przeglądu. 

 Dopasowanie warstwy - pozwala na przenoszenie obiektu z warstwy na warstwę. 

 Zmień na warstwę bieżącą - przenosi wskazane obiekty na bieżącą warstwę. 

 Kopiuj obiekty na nową warstwę - kopiuje wybrane obiekty na wskazaną 

warstwę. 

                                                 
4
 Chodzi o pasek narzędziowy CECHY. 
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 Izolowanie warstwy - wyłącza wszystkie warstwy za wyjątkiem warstwy 

wskazanej. 

Izoluj warstwę w bieżącej rzutni - wyłącza wszystkie warstwy w aktualnej 

rzutni  za wyjątkiem wskazanej. 

 Anuluj izolowanie warstw  - włącza wyłączone warstwy.   

 Wyłączanie warstwy – wyłącza warstwę w aktualnej rzutni. 

Włączanie warstw -  włącza wyłączone warstwy. 

 Zablokuj warstwę - zamraża warstwę w bieżącej rzutni. 

 Zamknij warstwę – blokuje wstawianie obiektów na warstwę w aktualnej rzutni. 

 Otwórz warstwę - odblokowuje warstwę w aktualnej rzutni. 

Usuwanie warstwy – usuwa warstwę wraz z obiektami mieszczącymi się na warstwie. 

Warstwę do usunięcia określamy przez wskazanie obiektu leżącego na warstwie, którą 

chcemy usunąć. 

Scalanie warstwy – usuwa warstwy bez kasowania obiektów. Obiekty zostają 

przeniesione na inną, wskazaną warstwę. 

 

12. Opis/ Wymiarowanie 
 

 Wymiar liniowy – umożliwia wymiarowanie tylko wzdłuż osi X i Y (podaje 

rzeczywiste wymiary linii poziomej i pionowej) a w przypadku linii ukośnej podaje 

długości jej rzutów na oś X i Y. 

 Wymiar dopasowany – podaje rzeczywiste wymiary linii ukośnych (linia 

wymiarowania ustawia się równolegle do linii obiektu). 

 Wymiary współrzędnych – podaje współrzędne wskazanego punktu: wymiar 

poziomy wskazuje współrzędna Y, wymiar pionowy współrzędna X. 

 Wymiar promienia – podaje promień okręgu lub łuku; 

 Wymiar średnicy – podaje średnicę okręgu; 

 Wymiar kątowy – podaje kąt między dwiema zaznaczonymi liniami lub kąt łuku.  

Uwaga: W przypadku przecięcia dwóch linii można zmierzyć dwa kąty określające to 

przecięcie: ostry i rozwarty. O wyborze kąta decyduje punkt wstawienia wymiaru. 

 Szybkie wymiarowanie – służy do określania obszaru obejmującego obiekty, 

które chcemy zwymiarować.  

Rodzaje wymiarów zdefiniowane zostały w dalszych rozdziałach skryptu. 
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 Wymiar od bazy – ustawia wymiary piętrowo, mierząc odległości od linii bazowej 

do poszczególnych punktów wymiarowania. Rząd wymiarowania można zmienić za 

pomocą przycisku Enter. 

 Wymiar szeregowy –ustawia wymiary w jednym rzędzie, dopasowanym do 

pierwszego
5
 wymiaru. Za pomocą przycisku Enter zmieniamy rząd wymiarowania. 

 Tolerancja – służy do wstawiania określonych znaczników wraz z wartościami. 

 Znacznik środka – służy do wstawiania różnych znaczników określających 

położenie środka okręgu lub łuku. 

Edycja wymiaru – modyfikuje wartość samego wymiaru i umożliwia  nachylenie linii 

pomocniczych. Uruchomienie narzędzia poprzez wybranie ikony 

Wymiarowanie/Pochyl wciśnięcie 2 x Enter 

 Edycja tekstu wymiarowego – pozwala zmodyfikować wartość wymiaru na 

linii wymiarowej, dopisać tekst lub wstawić symbol. 

 Uaktualnianie wymiaru – pozwala wybrać styl wymiarowy z listy istniejących 

wymiarów. 

Styl wymiarowania – funkcja tworzenia i modyfikacji styli wymiarowych. 

 

Ćwiczenie 47 

1. Narysuj pokazany na rysunku statek  i zwymiaruj go. 

 

 

 

2. Wybierz z paska Standard narzędzie Cechy i za jego pomocą zmień wysokość 

czcionki podanych wymiarów. 

 

Ćwiczenie 48 

Ćwicz zmiany parametrów tekstu wymiarowego. 

1/ Narysuj prostokąt o wymiarach 25 x 50. 

                                                 
5
 Wcześniej przed wymiarowaniem szeregowym i wymiarowaniem od bazy wstawiamy wymiar 

liniowy, by komputer wiedział na jakim poziomie ustawić wymiar szeregowy i od jakiej bazy liczył 

odległość przy wymiarowaniu od bazy 
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a. rozwiń okno narzędzia Menadżer Warstw. Utwórz nową warstwę o nazwie: 

Wymiar. 

b. wybierz narzędzie Styl wymiaru, znajdujące się na pasku narzędziowym 

Wymiar i utwórz własny styl wymiaru zmieniając kolory linii i tekstu, wysokość 

czcionki, rodzaj strzałek oraz parametr odsunięcia tekstu od linii wymiarowej. 

c. z menu rozwijanego Warstwy wybierz warstwę: Wymiar i zwymiaruj dwa boki 

prostokąta. 

 

d. wstaw napis jak na poniższym rysunku korzystając z narzędzia Tekst  

umieszczonego na pasku narzędziowym Wymiary. 

 

 

 

2/ Wykonaj poniższy rysunek. Zwymiaruj go wstawiając znak średnicy za pomocą 

narzędzia Edycja tekstu. 

 

 

 

Ćwiczenie 49 

Narysuj poniższe obiekty. Do narysowania wewnętrznych prostokątów ze ściętymi 

narożnikami użyj funkcji Odsunięcie (Offset). Wywołaj pasek narzędziowy 

Wymiary, nanieś pokazane na rysunku wymiary oraz wstaw linie odniesienia. 
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Ćwiczenie 50 

Narysuj poniższe obiekty z zachowaniem wymiarów. Użyj w tym celu narzędzi: linia 

konstrukcyjna, polilinia, częściowa elipsa, elipsa oraz 

modyfikatorów: lustro, kopiuj, obróć. 

 

 

 

Ćwiczenie 51 

Narysuj poniższe obiekty przy użyciu narzędzi pierścień i polilinia oraz 

wykorzystaj opcję polilinii: szerokość. 
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Ćwiczenie 52 

1/ Narysuj  trzy okręgi o wspólnym środku i promieniach: 50, 100, 200. Przekształć okręgi 

wykorzystując narzędzie Chmurka rewizyjna a następnie wykorzystaj narzędzie 

Szyk i uzyskaj poniższy efekt. 

 

 
 

2/ Wykonaj poniższe ćwiczenie przy użyciu narzędzia Szyk kołowy. 

 

 

 

 

 

W przypadku A/ zastosuj metodę tworzenia szyku kołowego w oparciu o znaną liczbę 

elementów i wartość kąta wypełnienia.  

W przypadku B/ zastosuj metodę opartą o znaną liczbę elementów i wartość kąta między 

elementami. 

W przypadku C/  zastosuj metodę opartą o znaną wartość kąta wypełnienia i kąta między 

elementami.  

Wykonując ćwiczenie skorzystaj z przełącznika Obróć elementy podczas 

wstawiania. 

A B C 
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Ćwiczenie 53 

1/ Utwórz widoczny poniżej zwymiarowany obiekt A/ używając poznanych wcześniej 

narzędzi. 

 

 A B C 

 

2/ Stosując narzędzie RysujObwiednia/Polilinia z obiektu A/ utwórz drugi 

obiekt B/ i przesuń go tak, jak na powyższym rysunku.  

3/ Stosując narzędzie RysujObwiednia/Region z obiektu A/ utwórz obiekt C/ 

i przesuń jak na powyższym rysunku. Przy użyciu modyfikatora różnica odejmij 

mniejszy Region od większego. 

4/ Zakreskuj polilinię B/ wzorem ANSI36, powiększając skalę do 2. 

5/ Wypełnij Region C/ za pomocą  narzędzia Rysuj/Kreskowanie: SOLID 

korzystając z kolorystyki zawartej w książce kolorów pod nazwami: DIC COLOR 

GUIDE(R) PART II oraz DIC 2186. 

6/ Wypełnij obszar wewnątrz Regionu wykorzystując narzędzie 

Rysuj/Kreskowanie/Wypełnienie gradientowe o typie i kolorach 

zbliżonych do pokazanego na rysunku. 

Ćwiczenie 54 

Przy użyciu poznanych narzędzi narysuj poniższy rysunek zachowując podane wymiary. 
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Ćwiczenie 56 

1/ Wykonaj poniższe rysunki: 

 

2/ Zmień powyższe rysunki :  

 lewy za pomocą narzędzia Wydłuż, 

 prawy przy pomocy narzędzia Utnij, 

na rysunki przedstawione poniżej: 

 

13. Tekst 
 

AutoCAD umożliwia wykonywanie napisów za pomocą dwóch narzędzi tekstowych: 

tekst jednowierszowy  (Rysujteksttekst jednowierszowy) 

 Narzędzie to posiada funkcje ustawiania tekstu w polu.  Funkcja  Wyrównanie służy 

wyrównaniu tekstu względem pola. Posiada ona dwie dodatkowe opcje: 

 Dopasuj - dopasowuje tekst do wyznaczonego przez dwa punkty obszaru poprzez 

proporcjonalne skalowanie czcionki tak, aby tekst wypełniał  cały wyznaczony 

obszar. 

 Wstaw - zmniejsza  proporcjonalnie szerokość tekstu tak, aby znalazł się on w 

całości pomiędzy punktami wyznaczającymi pole tekstu. 

 Niektóre rodzaje czcionek w tekście jednowierszowym możemy zamienić na obiekty 

graficzne . 

 

 

  tekst wielowierszowy (Rysujteksttekst wielowierszowy) 

Tekst akapitowy, posiadający cechy edytora tekstu. 

 

Dodatkowe narzędzia obsługi tekstu możemy wywoływać z paska edytora tekstu lub z menu 

kontekstowego znajdującego się pod prawym przyciskiem myszy. 
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Funkcja importuj tekst obsługuje tylko dwa formaty: txt i rtf.  

 

Styl tekstu    (Formatstyl tekstu ) 

Tworzy indywidualne style tekstowe za pomocą okna Style tekstu. 

 

Ćwiczenie 57 

Jeśli chcemy sprawdzić, jaka jest różnica między tekstem pojedynczym a wielowierszowym, 

należy wykonać następujące ćwiczenie: 

 z menu rozwijanego wybierz narzędzie Format/Styl tekstu, 

 wybierz Nowy i wstaw nazwę Opisowy, 

 określ motyw czcionki jako Arial, typ Pogrubiony i wprowadź wysokość 

czcionki: 16, 

 ustaw odstępy między literami na 2 i kąt nachylenia czcionki na 10, 

 sprawdź działanie przycisków Do dołu i Odwrotny, odznacz obydwa przyciski 

i zatwierdź nowo utworzony styl tekstu,  

 z menu rozwijanego wybierz Rysuj/tekst/tekst jednowierszowy, 

wprowadź dowolny dziesięciowyrazowy tekst i zakończ pisanie, 

 z menu rozwijanego wybierz Rysuj/tekst/tekst 

wielowierszowy, zaznacz obszar tekstu, wybierz motyw czcionki Arial, 

typ Pogrubiony, wprowadź wysokość czcionki: 16 i wpisz ten sam tekst 

dziesięciowyrazowy, 

 dwukrotnie kliknij na tekście akapitowym i zmień justowanie tekstu na 

wyśrodkowany. Wstaw na końcu tekstu 3/7 i zamień go na ustawienie 

zwykłego ułamka. 

 

Ćwiczenie 58 

Stosując funkcję  RysujTekstJeden wiersz, znajdującą się w menu rozwijanym 

umieść napisy jak na poniższym rysunku. 

 

 

 

14. Centrum  danych  projektowych – Design Center 
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Jest to narzędzie umieszczone na pasku narzędziowym Standard, służące do przeglądania 

i importowania do bieżącego rysunku niektórych elementów innych rysunków: bloków, 

odnośników, stylów wymiarowych, stylów tekstu, stylów tabelek, warstw i arkuszy.  

 

Aby uruchomić CDP
6
 wybieramy ikonę  lub  Ctrl+2. Pojawi się wówczas okno 

dialogowe. Po jego lewej stronie umieszczono drzewko katalogów, w którym wyszukujemy 

interesujące nas pliki. Z lewej strony widać największe okno, służące do podglądu elementów 

składowych plików. Poniżej znajduje się okno podglądu wybranych obiektów, a najniżej 

okno opisu zawierające opisy wskazanych elementów. W górnej części okna CDP 

zamieszczono następujące ikony razem z charakterystyką: 

 

 Wczytaj – otwiera plik, którego elementy chcemy sprawdzić. 

 Wstecz – cofa operację wykonaną w CDP. 

 Dalej – przywraca operację cofniętą w CDP. 

 Do góry – przenosi elementy do katalogu umieszczonego wyżej w drzewie katalogów. 

 Szukaj – służy do wyszukiwania dowolnego pliku AutoCAD’a. 

 Ulubione – przenosi elementy do przeglądarki internetowej, gdzie zdefiniowane są 

linki do stron WWW. 

 Start – przenosi elementy do katalogu macierzystego CDP, gdzie zdefiniowane są 

przykładowe bloki, pogrupowane tematycznie. 

 Drzewo – Włącza/Wyłącza drzewo katalogów. 

 Podgląd - Włącza/Wyłącza podgląd plików. 

 Opis - Włącza/Wyłącza opis bloków. 

 Widok – pokazuje w różny sposób zawartość katalogu. 

 

W każdym pliku zdefiniowane są następujące elementy: 

 

  

 

                                                 
6
 Skrót od Centrum Danych Projektowych 
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Import elementów odbywa się metodą „chwyć i upuść” bezpośrednio do rysunku lub na 

Palety narzędzi. Przed zaimportowaniem bloku z innego pliku,  w celu dopasowania jego 

wymiarów do wymiarów wykonywanego rysunku, należy najpierw w pliku źródłowym, w 

narzędziu Format, ustawić takie same jednostki, jakie stosowane są w wykonywanym 

rysunku . 

 

Pod ikonami znajduje się szereg zakładek. Najczęściej pracujemy w zakładce Katalogi. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zakładkę DC Online. Jeśli współpracujemy ze 

stałymi dostawcami, którzy posiadają na swoich stronach  internetowych oferty zawierające 

rysunki będące blokami, możemy je zaimportować od nich do naszego projektu.  

 

Ćwiczenie 64 

1. Otwórz załącznik nr 1 przedstawiający plan parteru domku. 

2. Otwórz nowy plik i zapamiętaj go jako: plany dom + Twoje inicjały. 

3. Ustaw jednostki rysunku na centymetry 

4. W Menadżerze Warstw utwórz warstwy o niżej wymienionych parametrach: 

 

Nazwa   Kolor   Rodzaj linii         Grubość linii 

Ściany konstrukcyjne  184   Jak warstwa    0.25 

Ściany działowe  140   Jak warstwa    0.15 

Okna i drzwi   32   Jak warstwa    0.15 

Wyposażenie   130   ACAD_ISOSW_100   0.13 

Meble    34   Jak warstwa    0.13 

Wymiary   Jak warstwa  Jak warstwa          Jak warstwa 

Opisy   Jak warstwa  Jak warstwa          Jak warstwa 
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5. Narysuj ściany na odpowiednich warstwach. 

6. Otwórz warstwę: 0.  

 Narysuj drzwi wejściowe do łazienki i do gabinetu i przekształć je  

w bloki wybierając polecenie Utwórz blok. 

 Narysuj okna  o wymiarach 100, 150 oraz okno balkonowe a następnie przekształć je 

w bloki. 

 Przejdź do warstwy okna i drzwi i wstaw utworzone wcześniej bloki okien i drzwi 

w odpowiednie miejsca. 

7. 

 Z paska narzędzi Standard otwórz Palety Narzędzi. Następnie klikając 

prawym przyciskiem myszy na dowolnej zakładce Palety Narzędzi otwórz 

Menu kontekstowe i utwórz nową paletę o nazwie: Wyposażenie i Meble. 

 Z paska narzędzi Standard otwórz Design Center i wyszukaj pliki zawierające 

bloki wyposażenia wnętrza, które możemy wstawić do rysunku. Bloki te zaimportuj 

metodą „przeciągnij i upuść” do palety narzędzi: Wyposażenie i Meble.  

 Następnie wstaw bloki z palety do rysunku umieszczając je na warstwie: Wyposażenie. 

8. Wybierz Format > Styl tekstu i utwórz własny styl tekstu. Następnie 

korzystając z własnego stylu tekstowego, na odpowiedniej warstwie wykonaj opisy za 

pomocą tekstu jednowierszowego.. 

9. Utwórz własny Styl wymiarowy i zwymiaruj rysunek umieszczając opisy na 

odpowiedniej warstwie. 

. Bloki 
 

Zgrupowane w całość elementy rysunku tworzą blok, który możemy wielokrotnie wstawiać 

do projektów. Stosowanie bloków znaczne przyśpiesza pracę i daje możliwość 

automatycznego policzenia wstawionych obiektów.  

 

Jeżeli chcemy skorzystać z gotowych bloków, importujemy je z odpowiednich bibliotek lub 

innych rysunków. 

 

Możemy tworzyć dwa rodzaje bloków: wewnętrzny i zewnętrzny. 

 

BLOK WEWNĘTRZNY  

 Tworzony za pomocą narzędzia znajdującego się na pasku narzędziowym Rysuj. 

 Przypisany jest do wewnętrznych bibliotek danego rysunku.  

 Aby go zaimportować  musimy wiedzieć,  w który rysunku jest zagnieżdżony.  

 

 Utwórz blok   (RysujblokUtwórz blok ) 

Narzędzie pozwalające na tworzenie nowych bloków w obszarze bieżącego rysunku oraz na 

wstawianie ich do podręcznych bibliotek. Parametry nowych bloków określamy w oknie 

Definicja bloku.  
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 Nazwa - nadajemy nazwę tworzonego bloku. 

 Wybierz elementy - używając narzędzia Wyboru wybieramy elementy 

wchodzące w skład tworzonego bloku. 

 Wstaw punkt - umożliwia określenie położenia punktu bazowego wstawiania 

bloku. 

 Skaluj proporcjonalnie - włącza/wyłącza funkcję nadania obiektowi 

skalowania tylko proporcjonalnego po wszystkich osiach obiektu. 

 Wybór jednostek - pozwala określić jednostki tworzonego bloku. Program 

automatycznie nadaje jednostki jakie zostały nadane bieżącemu rysunkowi.  

 Pozwól rozbić – włącza/wyłącza opcję pozwalającą na rozbicie bloku. 

 Opis - pole przeznaczone na dokonanie opisu bloku. 

 Hiperłącze - pozwala przypisać połączenie do wybranej witryny sieci web lub do 

wybranego pliku na komputerze. 

 Otwórz w edytorze bloku - włącza/wyłącza przejście do podprogramu 

przekształcania bloków w bloki dynamiczne. 

 Wstaw blok  ( WstawBlok)  pasek narzędziowy Rysuj 

Narzędzie służące do wstawiania  bloków do bieżącego rysunku. Bloki Wewnętrzne i 

już raz wstawione do rysunku wybieramy z listy rozwijanej narzędzia. Bloki 

Zewnętrzne stosowane pierwszy raz wstawiamy za pomocą opcji Przeglądaj. 

 

Nazwa bloku 

Przycisk wyboru 

obiektów 

wchodzących  

w skład bloku 

Opcja skalowania 

nieproporcjonalnego 

Wybór jednostek 

bloku 

Wskazanie położenia 

punktu wstawienia 

Wstawianie hiperłącza 

Opcja blokowania 

rozbicia bloku 

Opcja tworzenia bloku 

dynamicznego 
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 Wstawiane bloki możemy: 

 skalować w odniesieniu do wybranych osi lub proporcjonalnie, 

 rozbijać je na obiekty tworzące elementy bieżącego rysunku  

w zależności od ustawienia opcji parametryzujących podczas tworzenia 

bloków, 

 ustawiać pod zadanym kątem obrotu względem punktu bazowego. 

 

 Bloki nieużywane usuwamy z rysunku narzędziem  

Plik>Narzędzia_rysunkowe>Usuń.  

 Po wywołaniu narzędzia ukazuje się lista wszystkich nieużywanych obiektów.  

 Bloki Wewnętrzne możemy importować z innych rysunków za pomocą Design 

Center. 

Wstaw Odnośnik 
 

Narzędzie wykorzystywane w przypadku, gdy pracujemy nad projektem zbiorowym. Za jego 

pomocą możemy łączyć poszczególne elementy projektu wykonane w różnych plikach. 

W celu wykonywania operacji na ODNOŚNIKACH ZEWNĘTRZNYCH
7
 posługujemy się 

ikonami  

z paska narzędziowego ODNOŚNIK, umieszczonymi po lewej stronie pionowego paska: 

Odnośnik - Menadżer odnośników zewnętrznych – powoduje otwarcie okna zawierającego 

spis wszystkich, wstawionych w pliku odnośników zewnętrznych. Menadżer odnośników 

zewnętrznych udostępnia dodatkowe opcje: 

 Dołącz  – wstawiamy do pliku odnośnik zewnętrzny, 

 Odłącz  – całkowicie usuwamy odnośnik zewnętrzny z pliku, 

 Wczytaj – powoduje przywrócenie widoczności odnośnika zewnętrznego, 

 Usuń  – ukrywa odnośnik zewnętrzny ale go nie usuwa, 

 Ustal – kopiuje zawartość odnośnika zewnętrznego do bieżącego projektu i usuwa 

połączenie z plikiem źródłowym, 

 - Ustal – elementy z odnośnika zewnętrznego wstawiane są 

 w nowych warstwach, 

                                                 
7
 Odnośnik zewnętrzny – plik rysunkowy wstawiony do innego pliku metodą inną niż: „KOPIUJ – 

WKLEJ”. 

Lista 

rozwijana 

Metoda 

wstawiania 

Skalowanie 

po osiach 

Obrót 

Skalowanie 

proporcjonalne 
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 - Wstaw – elementy z odnośnika zewnętrznego wstawiane są 

 w warstwach, których nazwy są takie same jak nazwy 

warstw 

 w odnośniku zewnętrznym, 

 Otwórz – otwiera wybrany na liście odnośnik zewnętrzny. 

 Przełączanie widoczności odnośników w innych rysunkach odbywa się poprzez 

przełączanie pomiędzy funkcjami: Dołącz/Nałóż, które mieszczą się w opisie 

odnośnika w kolumnie Typ. Widoczność odnośników przełączamy poprzez kliknięcie 

myszą na funkcji przełączania.  

 Dołącz odnośnik – wstawiamy odnośnik zewnętrzny, 

15. Drukowanie 
 

Drukowanie może odbywać się w dwóch przestrzeniach
8
: 

 w zakładce MODEL, 

 w zakładkach ARKUSZACH, 

Aby dokonać wydruku rysunku z zakładki MODEL, wybieramy z menu rozwijanego 

Plik>Drukuj. Ukaże się wówczas okno konfiguracji drukarkii ustawienia wydruku.  

W pierwszej kolejności określamy drukarkę w celu ustawienia formatu papieru. Należy 

również pamiętać o określeniu obszaru wydruku. W oknie Obszar Wydruku możemy 

wybrać następujące opcje: 

 GRANICE –  narysowany obiekt zawiera się wówczas w całości 

w granicach siatki
9
. 

 ZAKRES – narysowany projekt (przy skali DOPASUJ) sam „wpasuje się” w naszą 

kartkę papieru. 

 EKRAN – detale znajdujące się na ekranie zostaną przeniesione na kartkę papieru 

(uwzględnia niewykorzystane pole widoczne na ekranie). 

 WIDOK – wydrukowany zostanie obszar widoku zdefiniowanego wcześniej w 

menu rozwijanym Widok>Zdefiniowane widoki.... 

 OKNO – za pomocą Okna Wyboru definiujemy bezpośrednio na ekranie widok 

wydruku. 

By środek wydruku pokrył się dokładnie ze środkiem kartki zaznaczamy opcję CENTRUJ 

WYDRUK.  

Orientację rysunku (kartka pozioma/pionowa) ustawiamy w zależności do potrzeb. OPCJE 

RZUTNI CIENIOWANEJ wykorzystywane są w przypadku rysunków wykonanym w 3D.  

 

Skala Wydruku 

 Skalę wydruku ustalamy w odniesieniu do jednostek wymiarowych arkusza.  

Przykład dla papieru podanego w milimetrach: 

                                                 
8
 Dotyczy sposobu przedstawienia pola pracy w odpowiedniej zakładce 

9
 Niektórzy użytkownicy dla szybszego rysowania określonych typów rysunków włączają opcję 

SIATKA w pasku statusowym. 
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1mm = 1 jednostka skalowania, 1cm = 10 jednostek skalowania, 1m = 1000 jednostek 

skalowania 

Obliczanie skalowania odcinka o długości 10 m w różnych jednostkach wymiarowych  

w skali 1:50 

10000 mm/50 = 200 mm 

1000cm *10/50 = 200 mm = 20 cm 

10m*1000/50 = 200 mm = 0.5m 

Z wyliczenia wynika, że długość  naszego przeskalowanego odcinka będzie miała na 

wydruku następujące wymiary: 

 
Rys. 5. Linia  @10000,0 

 
 Jeśli chcemy drukować w zakładce ARKUSZ, powinniśmy kliknąć na jeden 

z arkuszy znajdujących się w zakładce. 

 

Aby ustawić parametry wybranego arkusza klikamy prawym przyciskiem myszy na jego 

ikonie. Pojawi się wówczas menu podręczne zawierające narzędzia umożliwiające zmiany 

parametrów arkusza. Poszczególne narzędzia wybieramy poprzez kliknięcie na nich lewym 

przyciskiem myszy.  

 Zmień Nazwę - pozwala na zmianę nazwy. 

 Nowy Arkusz - pozwala na utworzenie Nowego Arkusza. 

 Menadżer Ustawienia Strony - służy do określenia  parametrów wydruku 

przypisanych dla danego arkusza.  

- po wybraniu tej opcji ukaże się okno Menadżer Arkusza.  

W oknie tym wybieramy Arkusz, którego parametry chcemy ustalić oraz 

opcję Zmiany. Wówczas pokaże się okno Menadżer Ustawień 

Wydruku.  

- w polu Nazwa urządzenia drukującego wybieramy z listy 

rozwijanej urządzenie, na którym będzie drukowany dany arkusz. 

- w polu Rozmiar papieru ustawiamy rozmiar arkusza. 

- w polu Skala wydruku określamy skalę dla obiektów do wydruku na 

danym arkuszu.  

- w polu Tabele stylów wydruku możemy wybrać styl wydruku dla 

naszego urządzenia drukującego. 

- w polu Opcja Rzutni Cieniowanej ustalamy jakość wydruku dla 

rysunków 3D. 

- w polu Orientacja papieru wybieramy kierunek położenia strony: 

pionowy lub poziomy. 

- po ustaleniu parametrów strony zamykamy Menadżera Ustawień 

Wydruku przyciskając OK. 
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 Sposób postępowania przy przenoszeniu rysunku na arkusz jest następujący: 

 usuwamy starą rzutnię z arkusza. 

 z menu rozwijanego wybieramy Widok>Rzutnie>Nowa rzutnia. 

 wybieramy układ rzutni, które chcemy wstawić do Arkusza (wstawienie 

zdefiniowanych Widoków do poszczególnych rzutni wykonujemy wybierając 

narzędzie Nowa Rzutnia, następnie określamy ilość rzutni, na arkuszu, klikamy 

myszą w polu rzutni, w którą chcemy wstawić dany widok i wybieramy go z listy 

rozwijanej, znajdującej się w dolnej części narzędzia). 

 po rozplanowaniu rzutni na arkuszu zatwierdzamy wybór. 

 jeżeli wcześniej nie ustaliliśmy skali dla naszego arkusza, w celu dopasowania rzutni 

do wielkości arkusza korzystamy z opcji Dopasuj. 

 

Oczywiście w każdym memencie
10

 możemy dorysować lub dopisać dodatkowe elementy 

w przestrzeni papieru. Jeżeli dodatkowy element dorysowany zostanie w przestrzeni  

MODELU wówczas element ten będzie widoczny we wszystkich arkuszach. Jeżeli dodatkowy 

element dorysowany zostanie w przestrzeni  PAPIERU, to dana zmiana będzie widoczna 

tylko w danym ARKUSZU. Właściwość ta wykorzystywana jest np. przy wpisywaniu 

komentarzy. 

 

 Podstawowe konfiguracje rzutni zawarte są w menu rozwijanym 

Widok>Rzutnie>Nowe rzutnie.  

Własną konfigurację rzutni tworzymy w zakładce MODEL.  Aby przykładowo utworzyć 

konfigurację 5 dowolnych rzutni wykonujemy następujące czynności:  

 tworzymy  3 rzutnie poziome Widok>Rzutnie>Nowe rzutnie > Trzy: 

poziomo.  

 przechodzimy na górną rzutnię  i wybieramy Widok>Rzutnie>Trzy: 

pionowa, wybrana rzutnia górna podzieli się wówczas na 3 pionowe rzutnie, co w 

sumie da 5 nowych rzutni.  

 konfigurację 5 rzutni należy zapamiętać używając narzędzie 

Widok>Rzutnie>Nowe rzutnie. W polu Nazwa wpisujemy nazwę, pod 

którą zostanie zapamiętana utworzona konfiguracja rzutni i zatwierdzić zapis.  

 aby ustawić skalę obiektów dla rzutni zaznaczamy rzutnię wybieramy narzędzie 

Cechy i w rubryce Skala rzutni ustawiamy parametr skali. 

                                                 
10

 Nie zależnie czy jesteśmy w ARKUSZU czy w MODELU ale przełączani przy pomocy ostatniego 

miejsca w pasku statusowym. 
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Załączniki 
 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 1a 

 

 


