
USTAWIENIA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTEM CDR ĆW 1 a

1. Otwórz nowy dokument w programie CDR

2. Ustaw format dokumentu 200 mm na 150 mm (wysokość i szerokość papieru, górny panel)

3. Ustaw tło strony [układ > tło strony (górny pasek) > pełne > inne > CMYK > wprowadź odpowiednie wartości (kolor 

CMYK: C-4, M-7, Y-88, K-0) > naciśnij OK]

4. Ustaw marginesy za pomocą linii pomocniczych na 10 mm lewy-prawy,  15 mm góra i dół, użyj narzędzia położenia 

obiektu z górnego panelu (oś x 15 mm, 135 mm, oś y 10 mm, 190 mm)

5. Ustaw posuwanie na 0,5 mm oraz szybkie podsuwanie 10 x 0,5 mm [(górny pasek) układ > ustawienia strony > linijki > 

podsuwanie]

6. Zapisywanie: plik > zapisz jako > zapisz w > dysk lokalny Z > utwórz nowy folder ze swoim imieniem i nazwiskiem (w 

katalogu KL1_SLSP_12_13) > zapisz jako ćwiczenie nr 1

przydatne skróty: crtl + s, cofnięcie crtl + z

NARZĘDZIA PROGRAMU CDR (prostokąt, wskaźnik, lupa, tekst) ĆW 1 b 

7. Najedź na narzędzie prostokąt (lewy panel) lub naciśnij skrót F6.

8. Najedź na obszar roboczy i narysuj prostokąt.

9. Najedź na narzędzie wskaźnik (lewy panel) i przesuń prostokąt w lewy, górny róg.

10. Najedź na narzędzie lupa (lewy panel) lub naciśnij Z i powiększ obraz, sprawdź czy prostokąt jest idealnie na liniach 

marginesu.

11. Wróć do podglądu całej kartki naciskając F3.

12. Ustaw numerycznie nowe wymiary prostokąta narzędzie > rozmiar obiektu (z górnego panelu) >  50 mm na 25 mm.

13. Przesuń prostokąt w prawo > zaznacz obiekt za pomocą wskaźnika > i przesuń za pomocą strzałki na klawiaturze. 

14. Przesuń prostokąt tym razem za pomocą strzałki + shift (to jest właśnie szybkie podsuwanie).

15. Ustaw grubość konturu na 3 mm oraz kolor CMYK (C-48, M-0, Y-16, K-0) > zaznacz obiekt wskaźnikiem > najedź na 

narzędzie kontur z lewego panelu > wybierz opcję pióro konturu lub naciśnij F12 > ustaw szerokość, wpisując cyfrę 3 i 

skrót mm > ustaw kolor > inne > CMYK > wprowadź odpowiednie wartości (C-48, M-0, Y-16, K-0) > naciśnij OK.

16. Wypełnij prostokąt kolorem > najedź na narzędzie wskaźnik > naciśnij dwa razy na prostokąt kolor wypełnienia (prawy 

dolny róg) > wybierz wartości CMYK (C-0, M-100, Y-0, K-0) > naciśnij OK.

17. zapisywanie  crtl + s.

_______________________________________________________________________________

18. Usuwanie obiektu > zaznacz obiekt narzędziem wskaźnik > naciśnij delete.

19. Napisz ALA > naciśnij na narzędzie tekst z lewego panelu lub skrót F8 > najedź kursorem na kartkę i naciśnij > napisz 

słowo ALA > wybierz krój pisma Trebuchet MS z listy czcionek (górny panel).

20. Ustaw wielkość napisu > wybierając z listy rozmiarów czcionek (górny panel) rozmiar 72.

21. Ustaw kolor w ten sam sposób jak przy prostokącie, kolor C-23, M-0, Y-96, K-0.

22. Rozłącz litery > wybierz polecenie rozmieszczenie z paska górnego > rozłącz - tekst ozdobny.

23. Teraz każda litera jest osobno. Ustaw litery ALA jedna pod drugą > wybierz narzędzia wskaźnik.

24. Wyrównaj napis > zaznacz trzy litery (złap je myszką) > wybierz rozmieszczenie z górnego paska > wyrównanie i rozkład 

> wyrównaj środki w pionie. teraz litery są naprawdę równo ułożone:)

25. Obrót litery - wybierz wskaźnik > naciśnij na literę L dwa razy > pojawią się strzałki > naciśnij na strzałkę po przekątnej i 

obróć literę do góry nogami:)

26. Obrót litery numeryczny > zaznacz literę wskaźnikiem > wybierz narzędzie z panelu górnego - kąt obrotu > ustaw 90 

stopni > enter

27. Powiększenie obiektu ręczne  > zaznacz literę wskaźnikiem > naciśnij na czarny kwadracik po przekątnej pociągnij w dół i 

na bok (po przekątnej)

28. zapisywanie  crtl + s

29. PDF - plik > publikuj jako PDF > (plik zapisz w swoim katalogu) > zapisz

KOMIEC NA DZIŚ, mała powtórka za tydzień :)


