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• Autorskie Skrypty dostosowane do najnowszej wersji programu 

• Duża ilość praktycznych przykładów dostosowanych do potrzeb Grupy 

• Praca z plikami Użytkownika 

• Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu 

• Na kursach przerabiamy materiał odpowiadający 2 semestrom AutoCADa na uczelniach technicznych 
• Zajęcia prowadzone przez doświadczonego autoryzowanego trenera posiadającego międzynarodowe 

uprawnienia instruktorów CAD udokumentowane blisko 30 letnią praktyką projektową i organizacyjną 
pracę CAD w wielu biurach projektowych zarówno małych jak i dużych zagranicznych korporacjach na 
stanowisku CAD Manager o bogatym doświadczeniu dydaktycznym - ponad 9,5 tys. godzin 
szkoleniowych CAD. 
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AutoCAD – Stopień Podstawowy 
(18 godz. zegarowych = 3 dni) 
 
Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z programem 
GstarCAD lub osób, które już wcześniej pracowały w programach CAD, ale 
chciałbym rozwinąć bądź przypomnieć sobie, usystematyzować wiedzę na 
temat praktycznej pracy w programie AutoCAD. Kurs przygotowuje do pracy 
w programie od A do Z. 
 
Na takim kursie poznasz praktycznie wszystkie podstawowe narzędzia 
programu, SAMODZIELNIE od podstaw narysujesz inwentaryzację 
architektoniczno-budowlaną budynku na odpowiednich Warstwach 
rysunkowych, wrysujesz, stworzysz Bloki i wstawisz je do rysunku, zrobisz 
Zestawienie elementów projektu, Policzysz powierzchnię pomieszczeń, 
Opiszesz oraz Zwymiarujesz rysunek. Na koniec Wydrukujesz swoją pracę do 
pliku PDF w odpowiedniej skali. 
 
Kurs dedykowany jest głównie dla osób, które w swojej pracy zajmują się 
samodzielnym rysowaniem rysunków od podstaw np. inwentaryzacją 
architektoniczno-budowlaną, studentów różnych kierunków uczelni 
technicznych. 
 
Na kursie przerabiamy cały pierwszy semestr studiów z zakresu rysunku 
technicznego CAD. 
 
Od Uczestników wymagana jest jedynie znajomość obsługi komputera. 

 
 

 
SCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU: 
 

1. Interfejs programu – omówienie, zarządzanie i dostosowywanie programu 
2. Praca z rysunkiem – powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie i zaznaczanie obiektów 
3. Podstawowe techniki wprowadzania danych długości na podstawie polecenia LINIA 

(posługiwanie się współrzędnymi, kartezjański oraz biegunowy układ współrzędnych) 
4. Polecenie WYMAŻ, DELETE 
5. Wykorzystanie funkcji BIEGUN plus ustawienia dodatkowych kątów 
6. ŚLEDZENIE względem OBIEKTU 
7. Polecenie rysuj ŁUK, OKRĄG, ELIPSA 
8. Polecenie KOPIUJ, OBRÓĆ, PRZESUŃ, ROZCIĄGNIJ 
9. Zasady korzystania z polecenia: UTNIJ i WYDŁUŻ, ZAOKRĄGL, FAZUJ 
10. Polecenia SZYK i jego odmiany 
11. Polecenie ROZBIJ, ODSUŃ 
12. Polecenie POMIARU odległości, kąta, promienia, pola powierzchni, obwodu 
13. Polecenie OBWIEDNIA (często wykorzystywane do wyznaczenia np. parceli / działki,) 
14. WŁAŚCIWOŚCI obiektów Ctrl+1 odczytywanie i modyfikacja obiektów 
15. WARSTWY, zakładanie i zarządzanie właściwościami warstw (niezbędne narzędzie programu w każdej branży) 
16. KRESKOWANIE jako narzędzie wizualnego przedstawienia informacji na rzutach, przekrojach, mapach 
17. Polecenie POLILINIA i jej właściwości 
18. Polecenie SPLAJN (wykorzystywane przy rysowaniu m.in. warstwic na mapach) 
19. Rysowanie PROSTOKĄTA i WIELOKĄTÓW (wpisane, opisane) 
20. UZGADNIANIE WŁAŚCIWOŚCI 
21. Style TEKSTU, różnice między czcionkami programu a czcionkami systemowymi 
22. Tworzenie własnego stylu tekstu przystosowanego do pracy z rysunkiem 
23. Wprowadzanie tekstu do rysunku, TEKST JEDNO I WIELOWIERSZOWY 
24. Tekst – informacje dodatkowe (indeks dolny i górny, znaki specjalne itp.) 
25. WYMIAROWANIE – dostosowanie do standardów pracowni projektowej 
26. Tworzenie STYLÓW WYMIAROWANIA, powiązanie ich ze stylami tekstu 
27. Tworzenie STYLÓW LINII ODNIESIENIA i metody wykorzystania narzędzia 
28. BLOKI RYSUNKOWE jako niezbędny element rysunku, zasada działania 
29. WARSTWA zerowa, defpoints 
30. EDYTOR BLOKÓW 
31. PALETY NARZĘDZI - CTRL+3 (Przybornik z bibliotekami bloków rysunkowych) 
32. KRESKOWANIE – funkcje zawansowane ((ignorowanie kreskowania, zmiana początku, rozdzielenie, itp.) 
33. DRUKOWANIE - ustawienia MENEDŻERA USTAWIEŃ STRONY: 

wybór DRUKARKI, OBSZARU WYDRUKU, SKALI, TABLICY STYLÓW WYDRUKU, SZEROKOŚCI LINII 
34. Wstęp do przestrzeni papieru, pojęcie RZUTNI 
35. Drukowanie do formatu PDF przedstawienie różnic w drukarkach 
36. Wykorzystanie sieci INTERNETU: (m.in. wyszukiwanie bloków rysunkowych, tekstur, fontów), fora dyskusyjne 
37. Pytania Uczestników kursu oraz praca na plikach użytkownika  



 
AutoCAD – Stopień Zaawansowany 
(14 godz. zegarowych = 2 dni) 
 
Kurs przeznaczony jest dla osób już pracujących w programie AutoCAD 
pragnących poznać bardziej zaawansowane Opcje i Narzędzia programu - 
przyspieszające i ułatwiające pracę grupową nad projektem w zespole. 
 
Na kursie poznasz zaawansowane metody Wyboru obiektów, pracę  
z Widokami, Grupami czy Stanami i Filtrami warstw. Nauczysz się 
samodzielnie tworzyć Bloki dynamiczne, Atrybuty oraz tworzyć ich 
Zestawienia i zarządzać poprzez Centrum danych projektowych. 
 
Dowiesz się na czym polega praca z Xrefami (Odnośnikami zewnętrznymi) 
zarówno w postaci plików DWG jak i rastrowymi (np. skanowane 
mapy).  Opowiemy o Zmiennych systemowych oraz wręcz niezbędnych  
w pracy z zaawansowanymi projektami - Lispach. Nie zaskoczy Cię funkcja  
e-Transmit a wydruk z Przestrzeni papieru nie będzie już stanowił dla Ciebie 
żadnego problemu. 

 
Od Uczestników wymagana jest znajomość obsługi programu na poziomie 
minimum AutoCAD – Podstawy. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU: 
 

1. ZAAWANSOWANE METODY WYBORU obiektów 
a. Wybór oknem, wielobokiem ZW, OW, Krawędzią, Lassem 
b. Korzystanie i definiowanie WIDOKÓW (niezbędne narzędzie w pracy z podkładem geodezyjnym) 
c. Definiowanie, zasada działania GRUP, modyfikacje, rozbijanie, Ctrl+H 
d. Korzystanie z ustawień Naciśnij Shift by dodawać do wybranych 
e. Zarządzanie obiektami przy użyciu FILTRÓW OBIEKTÓW oraz SZYBKIEGO WYBORU i WYBIERZ PODOBNE 

w pracy z plikiem o znacznej liczbie informacji  
f. Kontrola nad warstwami przy użyciu FILTRÓW WARSTW i STANÓW WARSTW jako podstawa 

standaryzacji pracy w pracowni 
 

2. ZAAWANSOWANE USTAWIENIA OSOBISTE I ZMIENNE SYSTEMOWE 
a. Zmiana najważniejszych ustawień na poszczególnych kartach panelu OPCJI min.: dodawanie nowych 

ścieżek wyszukiwania plików, podłączanie dodatkowych stylów kreskowania, zarządzanie kolorami 
interfejsu programu, wielkością kursora, ustawienie wersji zapisu plików, ustawienie prawego przycisku 
myszy, zmiany wielkości znaczników, celowników, zapisywanie ustawień w profilach, ich eksport i 
import na urządzenia przenośne USB 

b. Ogólny przegląd ZMIENNYCH SYSTEMOWYCH oraz zastosowanie wybranych zmiennych w praktyce 
 

3. PRACA Z RYSUNKIEM 
a. Izolowanie warstw, Spacer warstwowy – praca ze skomplikowanym rysunkiem o dużej ilości warstw 

rysunkowych. Naprawa rysunku mapy numerycznej 
 

4. RYSUNEK PARAMETRYCZNY 
a. Wprowadzenie do pracy z rysunkiem parametrycznym: geometrycznie i wymiarowo 

 
5. EDYCJA POLILINII (edycja i naprawa podkładu geodezyjnego) 

a. Łączenie łuków i linii w zamknięte polilinie 
b. Zamiana polilinii w splajn 
c. Odczytywanie właściwości polilinii 

 
6. BLOKI DYNAMICZNE, ATRYBUTY, ZESTAWIENIA BLOKÓW i ZARZĄDZANIE 

a. Powtórzenie wiadomości o blokach 
b. Tworzenie bloku dynamicznego w oparciu o parametr widoczności i przeglądania 
c. Tworzenie bloku dynamicznego w oparciu parametry liniowe, odwracania i obracania, dopasowania 

oraz inne wybrane 
d. Tworzenie bloków z atrybutami (dopasowane do branży Użytkownika) 
e. Tworzenie tabelki rysunkowej w oparciu o blok z atrybutami 
f. Tworzenie Zestawień bloków oraz zewnętrznych plików zestawień (Excel) za pomocą polecenia 

"Wyodrdanych" 
g. DESIGN CENTER Ctrl+2 przechwytywanie bloków, warstw i innych elementów z innych już gotowych 

rysunków 
h. Palety narzędzi Ctrl+3 c.d. 

  



 
7. ODNOŚNIKI ZEWNĘTRZNE (budowa dokumentacji z elementów składowych) 

a. Dołączanie odnośników zewnętrznych DWG 
b. Modyfikacja pliku rysunku lokalna i za pomocą otworzenia odniesienia 
c. Automatyczna aktualizacja 
d. Typ odnośnika: Nakładkowy, Dołączony 
e. Widoczność, odłączanie, usuwanie, wczytywanie ponowne, ustalanie odnośnika 

 
8. OBSŁUGA OBRAZÓW RASTROWYCH (skany map, pliki TIFF, jpg, bmp, png, PDF) 

a. Dołączanie do rysunku obrazów rastrowych 
b. Edycja obrazów rastrowych 
c. Ucinanie i dopasowywanie obrazu rastrowego 
d. Ustawienia porządku wyświetlania 
e. Przezroczystość rastra 
f. Zarządzanie ścieżkami odniesień 

 
9. PRZESTRZEŃ MODELU I PRZESTRZEŃ PAPIERU – DRUKOWANIE 

a. Powtórzenie wiadomości na temat Design Center Ctrl+2 
b. Tworzenie rysunku w przestrzeni papieru 
c. Tworzenie i ustawienia RZUTNI 
d. Tworzenie rzutni ruchomych o dowolnych kształtach 
e. Zaawansowane ustawienia rzutni (blokowanie, ustawienie warstw w rzutniach) 
f. Skala wyświetlania linii w rzutniach - zmienna systemowa PSLTSCALE 
g. Profesjonalny wydruk - Menedżer ustawień strony, praca z Układami 
h. Samodzielne utworzenie dynamicznego bloku formatki rysunkowej, 
i. Wstawianie automatycznych Pól daty, ścieżki do pliku, skali rzutni itp. 
j. Praca z wieloma rzutniami – Przedstawienie na jednym arkuszu papieru: rysunku w różnych skalach  

np.: podkładu mapy w skali 1:500, rzutu budynku w skali 1:100 i detalu w skali 5:1 
 

10. DOSTOSOWYWANIE PROGRAMU AUTOCAD 
a. Wczytywanie i uruchamianie aplikacji AutoLISP i Skryptów (wspomagających pracę branżową np. 

automatyczna skarpa, pole powierzchni, zestawienie tabelaryczne bloków i wiele innych) 
b. Funkcja eTRANSMIT, działanie i konfiguracja (jedyny profesjonalny sposób przekazania pełnej 

dokumentacji CAD wraz z obrazami rastrowymi, czcionkami, stylami wydruku itp.) 
c. Naprawianie rysunku po awarii 
d. Tworzenie SZABLONU (DWT) rysunku - RYSUNEK PROTOTYPOWY jako podstawa pracy w każdej 

profesjonalnej pracowni projektowej  
 

11. PRACA Z PLIKAMI UŻYTKOWNIKA - warsztaty, rozwiązywanie bieżących problemów, pytania 
  



 
AutoCAD – 3D 
(14 godz. zegarowych = 2 dni) 
 
Kurs przeznaczony jest dla osób mających już doświadczenie w pracy  
z programem AutoCAD. 
 
Program zajęć przechodzi od podstaw modelowania 3D poprzez szereg 
praktycznych przykładów aż do zaawansowanych opcji wizualizacji sceny  
z przypisaniem materiałów i świateł w renderingu czy utworzeniem animacji 
przelotu kamery do pliku AVI.  
 
Dowolny model 3D wydrukujesz do pliku PDF z automatycznym utworzeniem 
przekrojów, szczegółów, detali. 
 
Od Uczestników wymagana jest znajomość obsługi programu min. na 
poziomie AutoCAD - Podstawy. 

 

 
 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU: 

 

1. PODSTAWY MODELOWANIA 
a. Obszary robocze 
b. Globalny i Lokalny Układ Współrzędnych 
c. Oś, współrzędna Z w projektowaniu 3D 
d. Płaszczyzny XY, YZ, XZ 
e. Metauchwyty: Obrotu, Przesuwania, Skali 
f. sposoby oglądania projektu: Orbita, ViewCube, itd. 
g. Widoki: Perspektywa, Równoległy 
h. Style wizualizacji: Szkieletowy, Koncepcyjny, Realistyczny i inne 
i. Bryły podstawowe: Kostka, Walec, Stożek, Sfera, Ostrosłup, Klin, Torus, Polibryła 

j. Podstawowe modyfikacje 3D: Suma, Różnica, Iloczyn 

 
2. MODELOWANIE ZAAWANSOWANE 

a. Region 
b. Wyciągnij, Wyciagnięcie złożone, Przekręć, Przeciągnięcie 
c. Naciśnij i ciągnij 
d. Parametry fizyczne brył 
e. Szyk 3D 
f. Tekst 3D 
g. Helisa 
h. Szyk wzdłuż ścieżki 
i. Przekształcanie modelu 2D w obiekt 3D 

j. Dopasowanie 3D 

 
3. EDYCJA BRYŁ 

a. Wyciągnij, Zwęź, Przesuń, Kopiuj, Odsuń, Usuń, Obróć, Koloruj powierzchnie 
b. Zaokrąglij, Fazuj krawędź 
c. Globalny i Lokalny Układ współrzędnych 
d. Przyciąganie do obiektu 3D (F4) 
e. Dynamiczny LUW (F6) 
f. Tworzenie własnego Stylu wizualnego 

g. Polilinia 3D 

 
4. WYDRUK 

a. Automatyczne tworzenie Rzutów, Przekrojów i Detali w Przestrzeń Papieru z bryły 3D z Przestrzeni 
Modelu 

b. Tworzenie Rzutni ruchomych o dowolnych kształtach, praca z wieloma Rzutniami 
c. Zaawansowane ustawienia Rzutni: Skala, Style wizualizacji 
d. Powtórzenie zagadnień dot. Wydruku: Formatki papieru, Tabelki rysunkowej, kolorystyki, ustawienia 

formatu wydruków w Układzie – Menedżer ustawień strony, itp. poznanych wcześniej na kursie 
zaawansowanym 2D 

  



 

5. PRZYGOTOWANIE I WIZUALIZACJA SCENY – RENDERING 

a. Wstawianie i manipulacja ustawieniami Światła sztucznego i Cieniami 
b. Wstawianie i manipulacja ustawieniami Słońca i widoku Nieba 
c. Przypisanie odpowiednich Tekstur i Materiałów do modelu 
d. Ustawienie i konfiguracja opcji Kamery 
e. Ustawienie Jakości obrazu renderowanego 
f. Wykorzystanie sieci Internetu w poszukiwaniu Bloków 3D, wstawianie ich i edycja 
g. Przygotowanie i zapisanie widoków ujęć kamery 
h. Animacja ruchu kamery - film AVI, 

  



 
AutoCAD – Autodesk Vehicle Tracking 
(14 godz. zegarowych = 2 dni) 
 
Kurs przeznaczony jest dla osób, które pragną poznać najnowsze metody 
analizy trajektorii ruchu pojazdów (drogowych, szynowych i powietrznych). 
 
Jest to aplikacja znana wcześniej pod nazwą AutoTrack  firmy Savoy istniejąca 
kilkanaście lat na rynku. Jest to niezbędne oprogramowanie dla inżyniera, 
który musi bezpiecznie przeprowadzić dowolnych gabarytów pojazd przez 
ulice miasta (poczynając od wózka inwalidzkiego po ciągnik siodłowy wiozący 
śmigło elektrowni wiatrowej), przewidzieć miejsce bezpiecznego wykonania 
manewrów pojazdów na placach, parkingach, w garażach czy na 
skrzyżowaniach. Program automatycznie generuje raporty i ma możliwość 
przedstawienia analiz w 3D czy zapisania w postaci animacji do zewnętrznego 
pliku AVI. 
  
Aplikacja wspomaga pracę projektanta w trzech modułach: 
- analiza i projektowanie trajektorii ruchu pojazdów, 
- projektowanie parkingów, 
- projektowanie rond. 
  
Program działa jako nakładka w środowisku AutoCAD od wersji 2014 
 
Od Uczestników wymagana jest znajomość obsługi programu na poziomie 
minimum AutoCAD – Podstawy. 

 

 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU: 
 

1. AUTOCAD 

a. Ustawienie jednostek wstawianej zwartości do rysunku 
b. Lokalizacja projektu na mapie poprzez Położenie Geograficzne 
c. Przedstawienie możliwości aplikacji – wyjaśnienie narzędzi 
d. Serwis Autodesk 360 
e. Alternatywne serwisy Internetowe z mapami 
f. i inne 

 
2. AUTODESK VEHICLE TRACKING 

a. Historia aplikacji 
b. Omówienie interfejsu oraz głównych ustawień programu 

 
3. RUCH DROGOWY 

a. Biblioteka dostępnych pojazdów 
b. Wstawienie pojazdu i jego trajektoria ruchu w proj. – rzut z góry 
c. Edycja ścieżki przejazdu 
d. Skręt pojazdu „w ruchu” i „w miejscu” 
e. Ślad pojazdu na ścieżce ruchu i jego opcje 
f. Prowadzenie pojazdu wstecz 
g. Odszukanie trajektorii skrętu pod kątem 90 stopni 
h. Równoległy i prostopadły kierunek ścieżki ruchu pojazdu względem wskazanego obiektu 
i. Animacja trajektorii ruchu w 2D oraz 3D, opcje ustawienia kamery 
j. Zapis animacji do zewnętrznego pliku AVI 
k. Wyciąganie informacji z programu na temat użytego pojazdu, ścieżki ruchu, promieni skrętu 
l. Prowadzenie ścieżki ruchu w przekroju (tunel, garaż podziemny itp.) 
m. Wykrywanie kolizji, ruch pojazdów przegubowych 
n. Trajektoria ruchu pojazdów specjalnych, sterowanie wychyleniem tylnych osi pojazdów 

 
4. RUCH SZYNOWY 

a. Przypisanie trajektorii ruchu pojazdu szynowego do wrysowanej wcześniej ścieżki 
b. Zrzuty ekranowe (Snapshoty) 
c. Wstawianie elementów – bloków 3D do projektu 
d. Wcześniej poznane funkcje programu 

  



 

5. RUCH LOTNICZY 

a. Powtórzenie wiadomości z zasad podłączania, skalowania, przycinania obrazów rastrowych 
b. Wstawianie modelu samolotu 
c. Przypisanie trajektorii ruchu samolotu do podanej ścieżki (Follow) 
d. Wcześniej poznane funkcje programu 

 
6. PROJEKTOWANIE MIEJSC PARKINGOWYCH 

a. Utworzenie nowego - polskiego standardu miejsc parkingowych 
b. Tworzenie miejsc parkingowych w oparciu o pojedynczy i równoległy układ miejsc 
c. Rozmieszczanie miejsc postojowych po prostej i po łuku 
d. Miejsca prostopadłe, pod kątem i wzdłuż pasa ruchu 
e. Edycja miejsc postojowych oraz wysepek za pomocą uchwytów oraz okien dialogowych 
f. Uzyskanie i zapisanie raportu utworzonych miejsc 
g. Miejsca dla osób niepełnosprawnych (jedno i obustronne) 
h. Ścieżka dla pieszych wzdłuż miejsc parkingowych 
i. Symboliczne oznaczenie kierunków ruchu pojazdów na parkingu 
j. Łączenie oraz wydłużanie i skracanie wrysowanych uprzednio miejsc postojowych 
k. „Wycinanie” przerw (np. pod wjazdy) w istniejącym szyku zaprojektowanych miejsc 
l. Wcześniej poznane 

 
7. PROJEKTOWANIE ROND 

a. Modelowanie rond o pojedynczym i podwójnym pasie ruchu 
b. Dopasowanie wymiarów ronda do istniejących warunków drogowych 
c. Dodawanie i usuwanie odgałęzień / ramion dróg 
d. Umieszczanie przejść dla pieszych 
e. Wstawianie pasów spowalniających ruch na danym odcinku drogi 
f. Wstawianie Rumble Strips – „grających dróg” na danym odcinku pasa ruchu 
g. Odczytanie promieni skrętu pojazdu oraz wstawienie odpowiedniego grafu do rysunku 
h. Wcześniej poznane 

  



 
AutoCAD 2D + SketchUP 3D = łączenie technik pracy 
(21 godz. zegarowych = 3 dni) 
 
Kurs przeznaczony jest dla osób mających już podstawowe doświadczenie  
w pracy z AutoCAD. 
Na zajęciach rysujemy w nim właśnie rzut przykładowego mieszkania 
a następnie uczymy się prawidłowo zaimportować rysunek CAD do programu 
SketchUp, gdzie stworzymy jego model 3D. 
Tak wykonany model podlegać będzie naszej aranżacji przy wykorzystaniu 
narzędzi programu oraz gotowych Bibliotek. Ustawimy kierunki Świata, 
dostosujemy Cienie. Nauczysz się tworzyć Grupy oraz Komponenty. Dowiesz 
się jak ustawić Kamery oraz Sceny. Niektóre narzędzia będą działały 
podobnie jak w AutoCAD'zie jak warstwy (tutaj Tagi), narzędzia do Rysowania 
czy Modyfikowania nie sprawią Ci zatem kłopotu. Poznasz metody importu 
Obrazów rastrowych, które znacznie wzbogacą Twój projekt. 
 
Od Uczestników wymagana jest znajomość obsługi programu na poziomie 
minimum AutoCAD – Podstawy. 

 

 
 

 
 

 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU: 

 
1. PRZYPOMNIENIE PODSTAW MODELOWANIA 2D W PROGRAMIE AUTOCAD 

a. Przygotowanie pliku do pracy 
b. Warstwy rysunkowe 
c. Bloki rysunkowe 
d. Samodzielne utworzenie rzutu mieszkania w oparciu o ww narzędzia 
e. Na co warto zwrócić uwagę podczas pracy z programem AutoCAD 
f. Przygotowanie pliku do exportu do programu Sketchup 

 
2. PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE SKETCHUP 

a. Interface programu 
b. Środowisko pracy 
c. Podstawowe narzędzia do rysowania oraz edycji 
d. Skróty klawiaturowe 
e. Precyzja pracy w programie 
f. Widoki i ich zastosowanie 
g. Grupowanie obiektów - dlaczego jest to takie ważne 
h. Dostosowanie nasłonecznienia sceny w stosunku do pory roku i godziny 

 
3. ZAAWANSOWANE TECHNIKI PRACY W PROGRAMIE 

a. Warstwy (tagi) rysunkowe 
b. Import przygotowanego pliku Cad do programu Sketchup 
c. Podstawowe narzędzia do rysowania oraz edycji ciąg dalszy 
d. Zaawansowane techniki pracy w programie 
e. Grupy i komponenty ciąg dalszy 
f. Praca z modelem 3D 
g. Ustawienie i zapisanie scen, kamery i animacje 

 
4. OPTYMALIZACJA PRACY  

a. Wykorzystanie gotowych bibliotek 3D Warehouse oraz innych firm 
b. Import oraz kalibracja obrazów rastrowych 
c. Pobieranie oraz przypisywanie materiałów do obiektów 
d. Mgła w scenie 
e. Przegląd przydatnych wtyczek (plugin'ów) programowych  
f. Instalacja i deinstalacja wtyczek 
g. Odchudzanie (optymalizacja) modelu 
h. Export projektu Sketchup do innych programów 

 
  



 

 
AutoCAD – przygotowanie wydruku 
(6 godz. zegarowych = 1 dzień) 
 
Kurs przeznaczony jest dla osób, które już znają min. program 
kursu AutoCAD Podstawowy pragnących poznać metody 
zaawansowanego, profesjonalnego wydruku w programie 
w dowolnych skalach na dowolnych formatach papieru czy do 
pliku PDF. 
 
Skupimy się na przygotowaniu Dynamicznego Bloku 
uniwersalnej formatki rysunkowej w rozmiarach od A4 do A0 
wzbogaconej o formaty niestandardowe, tabelce rysunkowej 
jako Blok z Atrybutami, funkcji wstaw Pole – odczytującej 
właściwości obiektów oraz wykorzystaniu tej funkcji w praktyce 
(m.in.: wstawianie i uaktualnianie pola daty i ścieżki do pliku, 
skali rzutni). Przygotujemy Paletę Narzędzi, w której umieścimy 
Bloki potrzebne do stworzenia Układów w Przestrzeni Papieru, 
przygotujemy Rzutnie oraz Style wydruku. Opowiemy o druku 
wsadowym czy funkcji e-Transmit. 
 
A zatem wszystko co o Drukowaniu powinien wiedzieć dobry, 
profesjonalny projektant. 

 

 

 
 

 

 

 

AutoCAD – Spersonalizowane warsztaty 
(6 godz. zegarowych = 1 dzień) 
  
Na Twoje życzenie przygotujemy program Warsztatu 
dedykowany tylko pod Twoje potrzeby. 
Prześlij nam wcześniej rysunki, pytania, zagadnienia nad 
którymi pracujesz. Pokaż jaki efekt chciałbyś uzyskać a 
Instruktor odpowie na wszystkie Twoje wątpliwości 
oraz przedstawi najbardziej optymalne rozwiązania – 
pomoże w optymalizacji Twojej pracy niezależnie na 
jakim jesteś etapie wtajemniczenia pracy w programie. 

 
 
 

 
AutoCAD – Przygotowanie do egzaminów 
(6 godz. zegarowych = 1 dzień) 
 
Przygotujemy Cię Egzaminów CAD, które 
niejednokrotnie zwolnią Cię z konieczności udziału  
w zajęciach z rysunku technicznego CAD na Uczelni. 
 
Na bazie własnych doświadczeń i szeregu zdanych 
egzaminów przygotowaliśmy unikalne ćwiczenia, 
zagadki CAD, po przerobieniu których będziesz czuł się 
swobodnie i bardziej komfortowo na Egzaminach CAD. 
 
Podczas zajęć przerobisz wiele ćwiczeń oraz uzyskasz 
informacje jak przebiegają takie egzaminy oraz 
przejdziesz próbny egzamin, aby zorientować się jak to 

jest w praktyce ����. 
 

 

 

 


