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ĆWICZENIA   Z  GRAFIKI  KOMPUTEROWEJ  
Z  WYKORZYSTANIEM   PROGRAMU   CORELDRAW  9PL 

 
Przedstawione ćwiczenia zostały przygotowane w celu nauczania elementów 
grafiki wektorowej z wykorzystaniem programu którym dysponujemy w szkole.  
Zamieszczone ćwiczenia ze względu na  poziom trudności mogą być 
wykorzystane raczej na zajęciach pozalekcyjnych (kółko informatyczne, 
plastyczne).  
Ponieważ stopień opanowania programu CorelDraw wśród młodzieży jest 
różny, na zajęciach lekcyjnych  mogliby tego typu ćwiczenia wykonać 
uczniowie wykazujący większe umiejętności  niż na przeciętnym poziomie. Do 
każdego ćwiczenia przygotowany jest opis postępowania, co pozwala na 
wdrażanie młodzieży do pracy według danego schematu, algorytmu. 
 
 
Przy opracowywaniu ćwiczeń korzystałam z następujących źródeł: 
Phyllis Davis Po prostu CorelDRAW 9PL 
wydawnictwo Helion 1999r., Gliwice 
Mirosława Kopertowska  Zaawansowane możliwości programów CorelDRAW,  
Corel PHOTO-PAINT   Ćwiczenia 
wydawnictwo Mikom 1999r., Warszawa 
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Ćwiczenie 1 
PAPIER   FIRMOWY 

 
Zaprojektować papier firmowy przedstawiony na rysunku. 

 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
                                     Rys 1 
ROZWI ĄZANIE:  

• Rozpocząć tworzenie nowego dokumentu pod nazwą  pap_firm.cdr w katalogu moja 
grafika . 

• Ustalić tło strony w kolorze beżowym korzystając z polecenia Układ/Ustawienia 
strony, format A4 pozycja pionowa. 

• Za pomocą narzędzia Prostokąt narysować prostokąt bez obramowania, który 
stanowić będzie tło dla głównego tekstu, a następnie wypełnić go tonalnie, liniowo, 
kąt 45°, dwukolorowo od koloru granatowego do beżowego. 
•    Obrazek  diamentu pobrać z pliku biżuteria.cdr z katalogu Grafika . 
• Narzędziem Rysunek odręczny narysować krzywą wzdłuż której rozmieszczone 

będą diamenty. 
• Na końcach krzywej umieścić wypełnione kolorem diamenty różnej wielkości i 

zastosować narzędzie Interakcyjna metamorfoza, odpowiednio ustawić kroki 
interakcji. 

• Umieścić tekst główny wykonany czcionką Arial, pogrubioną, 36 i 24pt w kolorze 
granatowym. 

• Obrazki  wisiorków pobrać z pliku biżuteria.cdr z katalogu Grafika . 
• Dolny tekst wykonać czcionką  Monotype Corsiva 48pt w kolorze ciemnożółtym.  
• Po wykonaniu wszystkich elementów cały rysunek zgrupować w jedną całość. 

      Zapisać zmiany w dokumencie. 
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Ćwiczenie  2 
DWUSTRONNA  WIZYTÓWKA 

 
Zaprojektować dwustronną wizytówkę pokazaną na rysunku. 

 
 
 
                                                                                                                                                       
                awers     
     
 
 

 
                        
                                                                                                   rewers                                
 
                    Rys 1 
 
ROZWI ĄZANIE:  

• Rozpocząć tworzenie nowego dokumentu pod nazwą  wizytowka_awers.cdr w 
katalogu moja grafika. 

• Ustalić format wizytówki korzystając z polecenia  Układ/Ustawienia strony. Wybór 
opcji Etykiety rozwija listę dostępnych rodzajów etykiet. 

• Wybrać dowolny rodzaj etykiety, jeśli żadna z propozycji nie jest odpowiednia, można 
wybrać dowolny układ i dostosować go do indywidualnych oczekiwań. 

• Kliknąć przycisk Dostosuj etykietę i zaznaczyć opcje Równe marginesy, która jest 
potrzebna w przypadku dwustronnej wizytówki.  

• Po zmianie ustawień i kliknięciu OK . pojawia się możliwość zapisywania 
wprowadzonych zmian na stałe pod określoną nazwą np. moja wizytówka. 

• Korzystając z polecenia Układ/Ustawienia strony ustalamy tło tonalne liniowe pod 
kątem 45°, dwukolorowe- od pomarańczowego do jasnożółtego. 
•    Obrazek pobrać z pliku kawa.cdr z katalogu Grafika , czcionka: Matisse ITC i 

Times New Roman ich wielkość dobrać według uznania. 
• Po wykonaniu wszystkich elementów cały rysunek zgrupować w jedną całość. 

• Rewers wizytówki tworzymy w nowym dokumencie pod nazwą  
wizytowka_rewers.cdr w katalogu moja grafika. 
• Ustawienia dobrać analogicznie jak w przypadku pierwszego dokumentu. 
• Obrazek pobrać z pliku owoce.cdr z katalogu Grafika . 
•    Zgrupować wszystkie elementy obrazka w jedną całość. 
• Drukowanie wizytówek dwustronnych odbywa się w dwóch etapach. Najpierw 

drukuje się stronę wypełnioną awersami, a następnie na odwrocie kartki drukuje 
się rewersy wizytówki. W oknie podglądu wydruku należy ustawić znaczniki 
cięcia (kliknąć przycisk Opcje, zaś w oknie dialogowym, które się otworzy, w 
zakładce Ustawienia drukarskie zaznaczyć opcję Znaczniki cięcia/zginania). 
Dzięki temu na wydruku będzie wyraźnie widać miejsca, w których powinno się 
przyciąć wizytówki. 
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Ćwiczenie  3 
 

PAPIER  LISTOWY  ZE  ZNAKIEM  WODNYM 
 

Przygotować papier listowy ze znakiem wodnym i obramowaniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            Rys 1 
 
 
ROZWI ĄZANIE:  

• Rozpocząć tworzenie nowego dokumentu. 
• Ustalić rozmiar papieru A4 i tło w dowolnym pastelowym kolorze korzystając z 

polecenia  Układ/Ustawienia strony. 
• Importować rysunek  serce.cdr  z katalogu Grafika. 
• Obramowanie wykonać  narzędziem do wykreślania krzywej, następnie zaznaczyć 

krzywą i za pomocą narzędzia Kopiuj   skopiować ją otrzymując drugą krzywą, 
następnie należy zmienić proporcjonalnie jej wymiary i  kolor. 

• Efekt znaku wodnego uzyskano przez zastosowanie soczewki Rozjaśnienie (przy 
stopniu rozjaśnienia równym około  15%) do prostokąta o wymiarach identycznych z 
wymiarami strony. Prostokąt, do którego zastosowano efekt soczewki powinien zostać 
pozbawiony konturu. 

•    Zapisać projekt w pliku C:\moja grafika\list.cdr  
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Ćwiczenie  4 
 

FORMATOWANIE  I  ANIMOWANIE  TEKSTU 
 
Zaprojektować obrazek pokazany poniżej oraz animację napisu dającą wrażenie 
trzęsącej się galaretki. 
 

 

 Rys 1 
 

 
Etapy formatowania tekstu. 
 

Rys 2 
 
 
                                                                                   
 
                                                                                   Rys 4 
 

 
 

Rys 3 
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ROZWI ĄZANIE:  

 
• Rozpocząć tworzenie nowego dokumentu w programie CORELDRAW 9.0 
• Ustalić rozmiar papieru na B4 w orientacji poziomej  i  żółtym kolorze tła, korzystając 

z polecenia  Układ/Ustawienia strony. 
• Narzędziem Wielokąt z przybornika narysować na środku strony wielokąt o 25 

wierzchołkach i ostrości wierzchołków 26, po czym wypełnić go kolorem niebieskim.  
• Klikni ęciem przycisku Wskaźnik  zaznaczyć wielokąt.  
• W przyborniku kliknąć przycisk  Interakcyjne zniekształcenie, a potem na pasku 

właściwości kliknąć przycisk Wepchnij-wypchnij , zaś za pomocą przycisku ustalić 
amplitudę równą 17. 

• Zniekształcony wielokąt powiększyć do rozmiarów strony. 
• Poza obszarem strony wpisać tekst: Galaretka  czcionką Arial CE, rozmiar 120, styl 

pogrubiony. 
• Usunąć kontur liter i wypełnić je tonalnie-liniowo począwszy od koloru 

ciemnoniebieskiego do żółtego. 
• Pochylić tekst w lewo (Rys 2). 
• Skopiować napis, zaś kopię przesunąć tak, aby uzyskać efekt jak na rysunku. (Rys 3) 
• W zaznaczonej kopii zmienić przejście kolorów w wypełnieniu tonalnym z 

czerwonego na niebieski, dołączyć również kontur w kolorze granatowym. 
• W przyborniku kliknąć przycisk Interakcyjna metamorfoza. 
• Kliknąć górny napis i przy wciśniętym lewym klawiszu myszy przeciągnąć wskaźnik 

myszy na dolny napis. 
• Zwiększyć liczbę kroków matamorfozy do 300 – zmiany te dadzą efekt w postaci jak 

na rysunku. (Rys 4) 
• Wyróżnić napis narzędziem Wskaźnik  i przesunąć go nad zniekształcony wielokąt na 

stronie roboczej. Zaczekać aż metamorfoza odbuduje się. 
• Zapisać rysunek w pliku galaretka.cdr w katalogu moja grafika. 
 

 
      Animacja  
 

•    Zaznaczyć cały rysunek przyciskiem Wskaźnik . 
•    Kliknąć przycisk Eksportuj , wpisać nazwę pliku Galaretka2.tif, ustalić dysk i 

folder docelowy oraz typ pliku TIF-Mapa bitowa TIFF , zaznaczyć opcję Tylko 
zaznaczone, po czym kliknąć przycisk Eksportuj . 

•    W oknie dialogowym eksportowania mapy bitowej ustalić parametry: mapa 
bitowa RGB, rozdzielczość 72 dpi. 

• Kliknąć najwyższą warstwę napisu (tę, która ma kontur) i nieznacznie przesunąć ją 
w lewo-zaczekać aż metamorfoza odbuduje się. 

• Zaznaczyć wielokąt i wypełnić go kolorem  jasnoszarym. 
• Eksportować rysunek do pliku Galaretka1.tif. 
• Kliknąć najwyższą warstwę napisu (tę, która ma kontur) i nieznacznie przesunąć ją 

w prawo-zaczekać aż metamorfoza odbuduje się. 
• Zaznaczyć wielokąt i wypełnić go kolorem  kremowym. 
• Eksportować rysunek do pliku Galaretka3.tif. 
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• Zamknąć program CorelDraw bez zapisywania zmian. 
• Uruchomić program Corel Photo-Paint i otworzyć plik Galaretka1.tif. 
• Za pomocą przycisku Stopień powiększania włączyć opcję Dopasuj, aby rysunek 

był widoczny w całości. 
• Z menu Film  wybrać polecenie Utwórz z dokumentu – format pliku zostanie 

zamieniony z TIFF  na AVI . 
• Poleceniem Film/Wstaw z pliku dołączyć drugą klatkę zawartą w pliku 

Galaretka2.tif    umieszczając ją po klatce pierwszej. 
• Opisanym sposobem dołączyć  ostatnią klatkę. 
• Zapisać film w pliku galaretka.avi  w katalogu moja grafika.  
• Uruchomić animację poleceniem Film/Sterowanie/Odtwórz film. 
• Jeśli animacja jest płynna, zatrzymać ją poleceniem Film/Sterowanie/Zatrzymaj 

film.  
 
 
Ćwiczenie  5 

 
RYSUNEK  SIECI  PAJĘCZEJ  Z  ANIMACJ Ą 

Przygotować rysunek w postaci pokazanej na rysunku, a następnie wykonać 
animację dającą wrażenie pogoni pająka za motylem. 
 

 
 

                                  Rys 1 
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Kolejne  etapy wykonywania rysunku 

 
    Rys 2                             Rys 3                        Rys 4        Rys 5                  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ROZWI ĄZANIE:  

 
• Rozpocząć tworzenie nowego dokumentu w programie CORELDRAW 9.0 
• Ustalić rozmiar papieru A4 i tło kolorze czarnym korzystając z polecenia  

Układ/Ustawienia strony. 
• Narzędziem Elipsa (trzymając wciśnięty klawisz CTRL ) narysować na środku strony 

okrąg i od razu zmienić kolor konturu na biały oraz jego grubość na 1mm (średnica 
okręgu około 65 mm). 

• Zaznaczyć okrąg Wskaźnikiem, kliknąć przycisk Kopiuj  i od razu przycisk Wklej . 
• Gdy okrąg jest zaznaczony, wcisnąć i trzymać klawisz SHIFT  i jednocześnie 

przeciągnąć jeden z węzłów narożnych zaznaczonego obiektu do krawędzi pionowej 
strony. W ten sposób powstanie drugi, duży, współśrodkowy okrąg (Rys 2) 

• W przyborniku kliknąć przycisk  Interakcyjna Metamorfoza. 
• Kliknąć duży okrąg i przy wciśniętym lewym klawiszu myszy przeciągnąć wskaźnik 

myszy na mały okrąg. 
• Zmniejszyć liczbę kroków metamorfozy do 10. 
• Narzędziem  Rysunek odręczny narysować pionowy odcinek przechodzący przez 

środek okręgu. Zmienić kolor konturu odcinka na biały oraz jego grubość na 1 mm. 
(Rys 3) 

• Z menu wybrać polecenie Rozmieszczenie/Transformacja. 
• W dokerze transformacji kliknąć przycisk obrotu, ustalić kąt obrotu na 10° oraz 

położenie środka obrotu (centralne położenie znaczka). 
• Kilkakrotnie kliknąć przycisk Zastosuj do kopii, aż do uzyskania efektu (Rys 4). 
• Dwukrotnie kliknąć przycisk Wskaźnik  w celu zaznaczenia całej grafiki i zgrupować 

elementy w jedną całość. 
• Zapisać projekt w pliku pod nazwą siec.cdr w katalogu moja grafika. 
• Importować dwa obrazki pajak.cdr, motyl.cdr z katalogu Grafika. 
• Obrazki zmniejszyć, rysunkowi pająka nadać kontur w kolorze pomarańczowym i oba 

umieścić na pajęczynie według wzoru. (Rys 5). 
• Narzędziem Elipsa z przybornika, przy wciśniętym klawiszu CTRL  narysować okrąg 

obejmujący oba owady. 
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• Z menu Efekty wybrać polecenie Soczewka. 
• W dokerze Soczewka wybrać z listy opcję Rybie oko, ustalić stopień powiększenia na 

100% i kliknąć przycisk Zastosuj. (Rys 1) 
• Dwukrotnym kliknięciem przycisku Wskaźnik z przybornika zaznaczyć całą grafikę z 

obrazka i zgrupować w jedną całość. 
• Zapisać zmiany w pliku siec.cdr. 
 

 
      Animacja  
 

•    Zaznaczyć cały rysunek przyciskiem Wskaźnik . 
•    Kliknąć przycisk Eksportuj , wpisać nazwę pliku siec-anim1, ustalić dysk i 

folder docelowy oraz typ pliku TIF-Mapa bitowa TIFF , zaznaczyć opcję Tylko 
zaznaczone, po czym kliknąć przycisk Eksportuj . 

•    W oknie dialogowym eksportowania mapy bitowej ustalić parametry: mapa 
bitowa RGB, rozdzielczość 72 dpi. 

• Nieznacznie obrócić grafikę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
• Eksportować rysunek do pliku siec-anim2.  
• Opisanym sposobem utworzyć w sumie około 10 klatek. 
• Zamknąć program CorelDraw bez zapisywania zmian. 
• Uruchomić program Corel Photo-Paint i otworzyć plik  siec-anim1.tif. 
• Za pomocą przycisku Stopień powiększania włączyć opcję Dopasuj, aby rysunek 

był widoczny w całości. 
• Z menu Film  wybrać polecenie Utwórz z dokumentu – format pliku zostanie 

zamieniony z TIFF  na AVI . 
• Poleceniem Film/Wstaw z pliku dołączyć drugą klatkę zawartą w pliku  siec-

anim1.tif  umieszczając ją po klatce pierwszej. 
• Opisanym sposobem dołączyć pozostałe klatki. 
• Zapisać film w pliku siec.avi  w katalogu moja grafika.  
• Uruchomić animację poleceniem Film/Sterowanie/Odtwórz film. 
• Jeśli animacja jest płynna, zatrzymać ją poleceniem Film/Sterowanie/Zatrzymaj 

film.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


