
Podstawy edycji grafiki wektorowej 

 
 

 
Wykorzystując narzędzie elipsa i wyrównanie obiektów, wykonaj graficzny obraz żaby:  
 
1. Narysuj większą elipsę spłaszczoną nieco w poziomie, wykorzystując narzędzie z przybornika.  
2. Narysuj mniejsze elipsy wydłużone w pionie i jeszcze mniejsze we wnętrzu. 
3. Wyrównaj elipsy względem siebie (wyśrodkuj w poziomie i wyrównaj dół); aby poszczególne 
elementy względem siebie wyrównać, należy je zaznaczyć, a następnie wybrać narzędzie: 
Wyrównanie i rozkład (Ctrl+Shift+A), wybrać odpowiednią opcję wyrównania. 
4. Zduplikuj elementy Ctrl + D. 
3. Pomaluj elementy oka na biało i na czarno wykorzystując narzędzie: Interakcyjne lub inteligentne 
wypełnienie (inteligentne maluje do granicy z drugim obiektem, interakcyjne maluje cały obiekt). 
Aby nie dochodziło do zamalowania obiektu, należy pamiętać o opcjach Przesuń na spód, czy na 
wierzch warstwy. 
4. Buzię żabki można wykonać Elipsę i łuk z paska właściwości. 
5. Kolejne elementy również należy wykonać z pomocą narzędzia elipsy: łapki i nos. Dodatkowo 
należy je odpowiednio rozmieścić: wyrównaj w dół i rozłóż przestrzeń w poziomie. 
6. Wykonaj także łuki nad łapkami pamiętając o duplikowaniu i odwróceniu w poziomie. 
7. Pomaluj pozostałe elementy. 
 

 
 
  



Wykorzystując narzędzia do tworzenia prostych i krzywych, wykonaj poszczególne kolory 

kart do gry w grafice wektorowej aplikacji Corel Draw. 
 

 
 
 
Przykład z kolorem kier:  
1. Rysujemy prostą korzystając z narzędzia linie z dwóch punktów (przybornik). 
przytrzymując Shiftem, można wyznaczyć linię idealnie pionową lub pod określonymi kątami. 
2. W ¼ odcinka dodajemy węzeł (wcześniej zaznaczamy narzędzie kształt i na linii klikamy prawym 

przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybieramy Dodaj). 
3. Klikamy lewym przyciskiem myszki na utworzonym węźle i przesuwamy go w lewo. 
4. Zaznaczamy wszystkie węzły (z Ctrl pojedynczo lub zaznaczenie obszaru – jednorazowo 
wszystkie) 
5. Klikamy ikonę przekształć w krzywą, znajdującą się na pasku właściwości. 
6. Po wybraniu narzędzia Kształt zaznaczamy środkowy węzeł i klikamy myszką w ikonę Węzeł 
gładki na pasku właściwości. 

7. Kształtujemy odpowiednio przegięcie węzłów formułując odpowiedni kształt. 
8. Można dokładnie rozmieścić pounkty końcowe obiektu, klikając na narzędziu w pasku właściwości: 
Pokaż siatkę. 
9. Po wybraniu narzędzia Wskaźnik odręczny i kliknięciu na obiekcie, należy kliknąć Ctrl+D 
(duplikowanie) i wybrać przycisk Odbicie lustrzane z paska właściwości. 
10. Przesunąć prawą część, powiększyć obszar miejsca zetknięcia (narzędzie lupa i zaznaczenie 
obszaru, który chcemy powiększyć). Dokładnie połączyć. 
Ciekawostka (Klawisz F4 dopasowuje rysunek do ekranu) 
11. Aby wypełnić obiekt, należy za pomocą narzędzia kształt zaznaczyć obie narysowane części z 
Shiftem, a następnie wybrać menu Obiekt/Złącz krzywe/Zastosuj. 
12. Narzędziem: Inteligentne wypełnienie, po wybraniu koloru wypełnić obiekt. 
 

 
 
Ćwiczenie dodatkowe: Wykonaj tarczę dla ucznia szkoły:  

 
  



Żaglówka – ćwiczenie w rysowaniu krzywych i posługiwaniu się narzędziem 

zniekształcenie. 
 
1. Za pomocą narzędzia do tworzenia prostokątów wykonujemy podłużny prostokąt. 
2. Zamieniamy prostokąt w krzywe: Kombinacja klawiszy Ctrl+Q, po to by modelować 
rozmieszczenie węzłów i linii między nimi. 
3. Przesuwamy lewy i prawy dolny węzeł przytrzymując Ctrl (przemieści się idealnie w poziomie). 
4. Mając zaznaczony przycisk Kształt, zaznaczamy prawą stronę burty, tak, aby zostały wybrane 
dwa węzły i wybieramy przycisk Przekształć w krzywą.  
5. Klikając na jednym z węzłów uzyskujemy krzywiznę. 
6. Na poziomie 1/3 wysokości burty rysujemy za pomocą rysunku odręcznego z wciśniętym 
klawiszem Ctrl poziomą linię. 
7. Wybieramy z przybornika zniekształcenie i w pasku włąściwości zaznaczamy kolejno: 
postrzępienie, amplitudę postrzępienia powyżej 10, gęstość postrzępienia 5 i wygładzenie 
zniekształcenia. 
8. Po zaznaczeniu fali trzeba kją zamienić w krzywą za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Q 
9. Wykorzystując narzędzie Rysunek odręczny i klawisz Ctrl wykonujemy obramowanie fragmentu 
fali w pobliżu żaglówki. 
10. Po domknięciu obszaru wypełniamy ją niebieskim kolorem. 
11. Za pomocą wskaźnika i klawisza Shift zaznaczamy burtę z falą i w pasku włąściwości wybieramy 
przycisk przytnij. 
12. Klikając w wolnej przestrzeni obszaru roboczego wskaźnikiem znajdujemy w pasku właściwości 
Odległość podsuwania i zmieniamy jej wartość na 1 mm. 

13. Za pomocą narzędzia odręcznego wykonaj żagiel, a następnie po zaznaczeniu przycisku kształt i 
wybraniu całego żagla wybierz przycisk Przekształć w krzywą. 
14. Zmodyfikuj kształt żagla klikając i przeciągając krawędzie. 
15. Z menu obiekt po zaznaczeniu żagla wybierz opcję: Złącz krzywe i pomaluj żagiel kolorem. 
15. Za pomocą Elipsy wrysuj Słońce. 
 

 


