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Dariusz Piotrowski         Wersja: 26.04.2019 
Wprowadzenie do prac w systemie komputerowego wspomagania projektowania 

AutoCAD2000-2019PL 
1. Wstęp 
Systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD) umożliwiają wszechstronne wykorzystanie komputera, 

najczęściej o rozbudowanej konfiguracji pod względem graficznym w procesie projektowania np.: elementów maszyn, 
instalacji przemysłowych lub obiektów architektonicznych. W systemie CAD realizowane są zadania typu: wykonanie 
rysunków, w szczególności rysunków technicznych, projektowanie części maszyn, terenu działki fabrycznej, przeprowadza 
się wybrane obliczenia inżynierskie, zaznacza występujące odkształcenia konstrukcji pod wpływem przyłożonych obciążeń 
oraz można ewentualnie symulować funkcjonowanie projektowanego urządzenia. Rynek programów komputerowych 
oferuje wiele pakietów programów należących do systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD, w 
wersjach licencji płatnej m.in. AutoCAD, SolidWorks lub bezpłatnej (freeware): IRONCAD DRAFT 2018, Solid Edge 2D 
Drafting ST10; tylko do użytku osobistego: KOMPAS-3D LT do prywatnego, niekomercyjnego użytkowania 
(https://www.dobreprogramy.pl/Programy-do-projektowania-CAD,Programy,Windows,144.html ). Wprowadzenia do prac 
w systemach można odnaleźć w formie podręczników lub kursów, w tym ogłaszanych w formie 
zestawu stron www w Internecie, blogów: © Andrzej Jaskulski (http://cadaj.blogspot.com/ ).    

W znanych obecnie wersjach AutoCAD stosuje się paski narzędzi, które mogą zostać 

pokazane w UKŁADZIE STANDARDOWYM lub w UKŁADZIE WSTĄŻKI (wybór  np. 
Rysowanie 2D), istniejącym również w Microsoft Office 2007/2016 (Rys. 1 i 2).  

2. Okno robocze programu AutoCAD 
Okno robocze programu AutoCAD (2000PL, 2010PL lub 2014PL w układzie 

standardowym) (Rys. 1) zbudowane jest z  elementów opisanych i wskazanych na rysunku.  

 

Rys. 1. Elementy okna głównego, roboczego z paskami narzędzi pokazanymi w wersji standardowej (układ klasyczny 
menu był dostępny w wersjach AutoCAD R14 - AutoCAD 2016) 
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Rys. 2. Elementy okna głównego, roboczego AutoCAD 2019 z menu w trybie wstążki; widoczny wariant: Rysowanie 2D i opis (alternatywnie w trybie wstążki 

dostępne są warianty: Podstawy 3D oraz Modelowanie 3D) 
 

Rys. 3. Wybrane karty wstążki AutoCAD 2019: 3a) [Wstaw]  
 

i 3b [Narzędzia główne] 
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Na ekranie roboczym AutoCAD 2019PL z widocznym menu Wstążki występuje 
szereg obszarów i elementów (Rys. 2):  

 okno graficzne (okno rysunku – najczęściej jasne lub czarne tło) to obszar tworzenia 
rysunku; zawiera symbol układu współrzędnych (układ współrzędnych lokalnych LUW (XY+) lub 
globalnych tj. GUW (XYG)); po prawej stronie okna znajdują  się: ustawienia widoku [ViewCube] 
oraz Pasek  nawigacji (ustawienia widoku poprzez koło pełna nawigacja 3D, nowy fragment, 
powiększenie [Zoom] z 11 opcjami) wokół okna rysunku znajduje się kilka przesuwalnych 
pasków narzędzi np. RYSUJ, WYMIAR itd.  
 ruchomy kursor graficzny o zmiennej postaci (np. krzyŜ nitkowy oryginalnie o wielkości 5% 
długości i wysokości ekranu, a rozszerzalny do 100%) jest przesuwany zwykle przy 
przemieszczaniu myszy lub innego wskaźnika (np. piórka świetlnego). 
 pasek szybkiego dostępu (pasek wydłuŜony, lewy 
górny róg okna) zawiera podstawowe narzędzia uniwersalne 
np. otwórz, zapisz, cofnij, drukuj.  
 menu aplikacji (główne) [Application Menu] oznaczane czerwoną literką A, zawiera szrszy 
zestaw poleceń dotyczących otwierania, zapisywania, drukowania arkuszy rysunkowych.   
 wstąŜka [Ribbon] - zawiera karty: Narzędzia główne, Wstaw, Opisz, Parametryczne, Widok, Zarządzaj, Wyniki pracy, 

Rozszerzenia, Współpraca, [EXPRESS Tools]. U podstawy kaŜdej z kart (u jej podstawy) znajdują się rozwijalne Panele 
wstąŜki. Przykładowo dla najbardziej uniwersalnej karty Narzędzia główne rozwijalne panele nazywają się: Rysuj, Zmień Opis, 
Warstwy Blok Właściwości, Grupy, Narzędzia, Schowek, Widok. (Rys. 3). Opracowanie i 
wstawianie bloków rysunkowych jest możliwe w szerszym zakresie opcji z karty Wstaw, 
panelu Blok niż karty Narzędzia główne / Blok. 
 karty plików  [File Tabs] - słuŜą zarządzaniu otwartymi plikami i arkuszami. 

 
 okno poleceń (okno tekstowe) - to obszar gdzie uŜytkownik moŜe zobaczyć HISTORIĘ 

REALIZOWANYCH POLECEŃ systemu AutoCAD - szybkie przywołanie: klawisz funkcyjny F2, obserwować 
komunikaty systemu}, a w najniŜszym jego wierszu (WIERSZ POLECEŃ) wpisać z klawiatury polecenie 
{Wpisz polecenie}.    

 linia statusowa - wyświetla stan 
trybu pracy SKOK {F9}, SIATKA {F7}, 
ORTO (ortogonalność {F8}), szerokość 
linii; ewentualnie umoŜliwia przełączenie odpowiednich stanów: pokaŜ / ukryj 

 MODEL (przełącza z obszaru papieru do utworzonej rzutni obszaru modelu). 

3. Wprowadzanie poleceń w systemie AutoCAD  
 Polecenia można wybierać wskaźnikiem myszki również z KART i PANELI (z menu WSTĄŻKI) (Rys. 2) 

lub (menu standardowe) z PALET NARZĘDZI (Rys. 1) z wieloma opcjami do wyboru np. opis i projekt, 
rysuj, kreskowanie, model, jednak, ogranicza ona obszar graficzny. Wybranie polecenia z menu, 
któremu towarzyszy podświetlenie wskazywanego pola, odbywa się w wyniku przesunięcia myszki lub 
podświetlenia za pomocą klawiszy kierunkowych (kursory: [], []). Dokonanie wyboru następuje po 
wciśnięciu klawisza  [] lub pierwszego z lewej przycisku myszki. 

 Przywoływanie poleceń realizowane jest za pomocą wyboru kombinacji klawiszy (może wystąpić 
podobieństwo do innych programów komputerowych np. Ctrl i [C] - umożliwia kopiowanie wybranych 
elementów rysunku do schowka, które można później wykorzystać  {Ctrl i [V] - umożliwia wklejenie 
elementów}. Przywołanie powtórzenia ostatniego polecenia umożliwiają klawisze: Enter ([]) lub Ctrl 
i [J] lub wybór z menu kontekstowego kursora (wybór linijek tekstu). 
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 Wprowadzanie poleceń z menu w postaci Wstążki [Ribbon] zyskuje na znaczeniu (myszką, teŜ z klawiatury) ze 

względu na usunięciu całkowitym menu standardowego po wersji AutoCAD 2016. 
 Przypisane klawiszom funkcyjnym (góra klawiatury F1, …F12) są rozkazy specjalne np.: F7 (lub Ctrl i[G]) 

- umożliwia wyświetlenie prostokątnej siatki węzłów [SIATKA] (GRID) i odświeżenie ekranu;  
F8 (lub Ctrl i [O]) - umożliwia włączenie trybu rysowania ortogonalnego [ORTO] (ORTHO). 

 Wpisanie poleceń z klawiatury; wybór z paska menu (wybór uaktywniany (1) po zaznaczeniu 
kursorem oraz kliknięciu prawym przyciskiem myszy lub (2) po naciśnięciu lewego klawisza Alt i 
podkreślonej litery; wybór graficznego symbolu z belki narzędziowej lub karty i panelu wstążki. 
Wpisywane w obszarze poleceń (na dole ekranu roboczego) poleceń (w polskiej wersji [POLECENIE] 
lub w angielskiej wersji (COMMAND)) wymaga potwierdzenie wykonania przez naciśnięcie klawisza 
Enter, oznaczanego także [] ewentualnie ostatniego {prawego} przycisku myszki. Polecenia zwykle 
posiadają szereg wariantów wprowadzenia, ukazujących się w obszarze okna poleceń a do ich wyboru 
potrzebne jest podanie niezbędnych parametrów lub współczynników np. określanych liczbami.  

Wstążka [Ribbon], która jest już w wersjach AutoCAD 2008-2019PL składa się z kart, na których 

zlokalizowane są panele (Rys. 2). W przypadku wielu paneli jedno z narzędzi (większe) jest narzędziem 

głównym. Za pomocą stosownego przycisku ( ) wyświetlane jest rozwinięcie panelu. Przełącznik trybu 

Wstążki umożliwia wybór: pokaż pełną wstążkę, minimalizuj do kart, minimalizuj do tytułów paneli. Po 

wciśnięciu lewego klawisza Alt uaktywniają się w podlądzie klawisze szybkiego przywołania kart lub 

paneli np. lewy Alt+V 

 

Zlokalizowany w lewym górnym rogu okna przycisk (  kolor 

czerwony litery A) obecna od wersji AutoCAD 2010PL nosi nazwę 

Menu aplikacji [Application Menu] lub Menu główne (Rys. 4).  

Za pomocą Menu aplikacji, którego można wydawać podstawowe 

polecenia zarządzające dokumentami np. Otwórz nowy lub ostatnio 

używany rysunek, zapisz jako aktualnie opracowany rysunek lub w 

ramach opcji wydruku wybierać style drukowania, w tym potrzebne do 

czarno-białych wydruków: monochrome.ctb lub dodatkowo instalowany 

stand2503.ctb.  Obejrzeć przygotowany do wydruku rysunek 

(generowanie pełnego podglądu; okno dialogowe Kreśl (w lewej dolnej 

części) lub Drukuj; sugeruje skorzystać z instrukcji do wydruków np.: 

„Wprowadzenie do prowadzenia wydruków w systemie AutoCAD2000-

2012PL”). Oglądany rysunek powinien być  

czarno-biały, a jego linie mieć odpowiednie grubości (typowo cienkie, grube i bardzo grube).  
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