
Zacznij od podstaw i szybko przejdź do konkretów! 

 Poznaj proste operacje rysunkowe wykonywane za pomocą podstawowych narzędzi 

 Naucz się modyfikować projekty, korzystać z szyków i stosować kreskowania 

 Dowiedz się, jak wymiarować rysunki i korzystać z możliwości parametryzacji 

AutoCAD już od wielu lat stanowi standard w projektowaniu technicznym. Program ten zna 

— lub powinien znać — każdy inżynier, architekt i mechanik, którego praca ma jakikolwiek 

związek z projektowaniem, tworzeniem rysunków, opracowywaniem koncepcji technicznych 

czy przygotowywaniem części do produkcji. AutoCAD jest też jednym z podstawowych 

narzędzi wykorzystywanych w środowisku akademickim i trudno dziś skończyć studia na 

uczelni technicznej bez opanowania go w stopniu przynajmniej podstawowym, ponieważ to 

za jego pomocą prowadzone są zajęcia i to w nim opracowuje się projekty zaliczeniowe. Co 

jednak zrobić, gdy trzeba błyskawicznie zaznajomić się z nim choćby trochę? 

Wtedy warto sięgnąć po najlepszą książkę, która pozwoli szybko nauczyć się podstaw tego 

programu! Ten podręcznik umożliwi Ci wykonanie pierwszych kroków w AutoCAD-zie 

2018 PL. Znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje na temat narzędzi rysunkowych i 

sposobów ich używania, dowiesz się, jak modyfikować obiekty, dobierać grubość linii i 

rodzaj kreskowania, używać uchwytów obiektów i dokładnie dopasowywać poszczególne 

elementy. Nauczysz się stosować szyk kołowy i prostokątny, automatycznie nadawać i 

zmieniać precyzyjne wymiary oraz obliczać różne potrzebne Ci wielkości. Odkryjesz, jak 

wygodne jest stosowanie bloków i do czego służą warstwy. Poznasz też sposoby przeglądania 

i drukowania dokumentacji w nowym AutoCAD-zie. Nie ma na co czekać, czas rozpocząć 

naukę! 

 Pierwszy rysunek, obiekty i współrzędne punktów 

 Oglądanie rysunku, rysowanie precyzyjne i modyfikacje obiektów 

 Szerokość linii i praca z liniami przerywanymi 

 Szyk kołowy i prostokątny, uchwyty obiektów 

 Informacje o rysunku i menedżer właściwości 

 Kreskowanie, właściwości i napisy 

 Wymiary i rysunek parametryczny 

 Bloki, warstwy i wydruk 

AutoCAD 2018 PL — ucz się od najlepszych! 
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