
 
OKNA  DOKOWANE                PODKŁAD                                          ZMIANA WIELKO�CI PODGL�DU 
Uruchom program Corel PHOTO                         Prac� nad rysunkiem zacznij od                               

PAINT i zamknij okno powitalne programu. wybrania z menu Plik polecenie Otwórz. p0 otwarciu rysunku w oknie Obiekty wida� 
Upewnij si�, �e otwarte jest okno dokowane W oknie Otwórz obrazek przejd� do b�dzie jedn� warstw� o nazwie Tło. Poniewa� 
Obiekty, w którym widoczne b�d� warstwy    folderu, a nast�pnie do folderu z materiałami samo okno dokowane zabiera sporo miejsca, 
tworzonego rysunku. Je�eli go nie wida� po do artykułów i wska� plik o nazwie Pustynia. kliknij przycisk Maksymalizuj w prawym 
prawej stronie ekranu, z menu Okno wybierz cpt. W oknie Otwórz obrazek wł�cz górnym rogu okna z rysunkiem. Dzi�ki 
polecenie Okna dokowane i Obiekty. Okno w prawym dolnym rogu opcj� Podgl�d temu podgl�d rysunku zajmie cał� woln� 
to jest wła�ciwie niezb�dne w trakcie prac nad i sprawd�, czy rysunek zawiera zdj�cie przestrze�, je�eli jeszcze jej nie wypełnił w 
bardziej zło�onymi rysunkami. pustyni, po czym kliknij przycisk Otwórz. cało�ci naci�nij klawisz [F4]. Z menu Plik 

wybierz polecenie Zapisz jako i zapisz 
                                                                                              rysunek pod nazw� Monta�l.cpt. 

 
  POD MASK�    NOWE NIEBO 

Korzystaj�c z prostej maski, zaznaczymy na podkładzie W kolejnym kroku otwórz menu Plik i wybierz z niego 
obszar zaj�ty przez niebo. Kliknij w pasku narz�dzi przycisk Maska polecenie Importuj. Wybierz z plików zał�czonych  
prostok�tna, a nast�pnie wyznacz na rysunku prostok�t, pocz�wszy rysunek o nazwie Nowe Niebo.cpt i kliknij przycisk Otwórz. Obok 
od lewego górnego naro�nika zdj�cia, a� do prawego górnego rogu kursora widoczna teraz b�dzie miniaturka wybranego pliku, bowiem 
pustyni. Po wykonaniu tej operacji cały obszar zaj�ty przez niebo mo�esz od razu wyznaczy� wielko��, jak� ma zajmowa� importowany 
i góry powinien by� zaznaczony. Pozostały fragment zdj�cia zostanie rysunek, jednak, aby unikn�� zmiany jego wielko�ci, po prostu kliknij 
przykryty czerwon� mask�. lewym klawiszem myszy. 

 
  NOWA NAZWA     SZYBKIE PRZYCINANIE 

Po wczytaniu do rysunku nowego obiektu program nada W pasku narz�dzi kliknij przycisk Wska�nik obiektów 
mu automatycznie now� nazw�. Pami�taj jednak, aby j� zmieni�, i przeci�gaj�c punkty kontrolne, jakie umieszczone s� w naro�nikach 
co pozwoli w przyszło�ci łatwo go zlokalizowa�. Kliknij dwukrotnie obiektu, mo�esz zmieni� jego wielko��. Narz�dzie Wska�nik pozwala 
w oknie Obiekty nowy element. W oknie Wła�ciwo�ci obiektu otwórz te� na przesuwanie obiektu w obr�bie całego rysunku. Przestaw go 
zakładk� Ogólne i w polu Nazwa wpisz now� nazw� elementu. W tym tak, aby ponad czerwon� mask� wida� było fragment gór oraz nieco 
przypadku nadaj mu nazw� Nowe niebo. nieba, po czym z menu Obiekt wybierz polecenie Wykadruj do maski 

i naci�nij [Ctrl] + [R], aby usun�� mask�. 



 

CO� JEST POD SPODEM PRZEZROCZYSTO�CI STOPIE� 
Po nało�eniu nowego nieba mo�esz Wł�cz Wska�nik obiektów i kliknij PRZEZROCZYSTO�CI 

zmieni� przezroczysto�� nowego elementu obiekt.Nowe niebo". Kliknij w pasku narz�dzi Przeci�gaj�c wska�nik umieszczony w poło- 
lub zaznaczonego obszaru, dzi�ki czemu przycisk Interakcyjny cie� i przytrzymaj wie linii wyznaczaj�cej kierunek gradientu, 
widoczne b�d� obiekty ukryte pod nim. klawisz myszy. Z palety wybierz narz�dzie okre�l stopie� zmiany przezroczysto�ci. 
W tym przypadku najlepiej b�dzie, je�eli Interakcyjna przezroczysto�� obiektów. Przesun�� wska�nik do 3/4 strzałki gradientu, 
skorzystasz z przezroczysto�ci gradientowej. Nie wybieraj z listy Typ �adnego rodzaju dzi�ki czemu tylko z prawej strony „Nowe 
Dzi�ki jej zastosowaniu mo�na wygodnie przezroczysto�ci tylko przeci�gnij myszk� niebo" b�dzie przezroczyste. Je�eli oka�e si�, 
odsłoni� cz��� obiektów znajduj�cych si� na od lewego górnego rogu „Nowego nieba" do �e nowe góry nakładaj� si� na piasek pustyni, 
dolnej warstwie. dolnego prawego rogu. wł�czy Wska�nik i przesu� obiekt do góry. 

 
WSPINACZKA GÓRSKA P�DZEL MASKI 

Nadszedł teraz czas na uzupełnienie zdj�cia kolejnymi •  Kliknij w pasku narz�dzi przycisk Maska prostok�tna 
elementami wybranymi z innych zdj��. Otwórz menu Plik i wybierz i przytrzymaj chwil� wci�ni�ty klawisz myszy, Obok przycisku pojawi 
polecenie Otwórz. Wyszukaj m naszej płycie CD plikGóry.cpt i wczytaj si� pasek z przyciskami uruchamiaj�cymi narz�dzia do ró�norodnego 
go do programu. Zdj�cie zawiera do�� skomplikowany obiekt, jednak tworzenia masek. Poniewa� zaznaczenia wymaga obiekt o do�� 
do zaznaczania wybranych fragmentów zdj�� mo�esz w programie nieregularnym kształcie, wł�cz narz�dzie Maska odr�czna b�d� P�dzel 
Corel PHOTO-PAINT wykorzysta� siedem ró�nych narz�dzi. maski. S� one zwykle najcz��ciej stosowane do zaznaczania zło�onych 

elementów. 

 
 ZAZNACZANIE OBIEKTU                                       EKSPERYMENTY 

Je�eli skorzystasz z narz�dzia Maska odr�czna, zacznij Je�eli zdecydujesz si� na wykorzystanie narz�dzia P�dzel 
zaznaczanie w takim miejscu, aby� mógł wygodnie przesun�� kursor maski, zamaluj uwa�nie obszar wzdłu� kraw�dzi gór. Nast�pnie kliknij 
wokół całego obiektu. Ustaw kursor w miejscu, od którego zaczniesz w pasku kontekstowym narz�dzi do zaznaczania przycisk Wybiera tryb 
operacj�, i wa�nij lewy klawisz myszy. Nie zwalniaj�c go, przesu� dodawania i zamaluj pozostały obszar, który chcesz zaznaczy�. Je�eli 
uwa�nie kursorem wzdłu� granic obszaru, który b�dziesz chciał chcesz sprawdzi�, jak wygl�da zaznaczony fragment, wybierz z menu 
wykorzysta�. Na koniec zbli� kursor do miejsca, od którego zacz�łe� Edycja polecenie Kopiuj, a nast�pnie naci�nij [Ctrl]+[N] i [Ctrl]+[V|. 
zaznaczania i kliknij dwukrotnie. 

 



 
WYGŁADZENIE KRAW�DZI  ROZMYCIE KRAW�DZI OSADZANIE OBIEKTU 

 Z menu Maska wybierz Kontur Przejd� do rysunku pustyni 
Je�eli przy zaznaczaniu dr�ała ci r�ka, z menu maski, a nast�pnie Wtapianie. W nowym (Monta�l .cpt) i z menu Edycja wybierz 
Maska wybierz Kontur maski, a nast�pnie oknie wpisz szeroko��, na jakiej ma by� Wklej, a nast�pnie Wklej jako nowy obiekt. 
Wygładzanie. Podaj promie� wygładzania, wtopiona kraw�d� maski oraz wybierz Zmie� nazw� obiektu na „Góry" i przeci�gnij 
np. 10 pikseli, i kliknij OK. Utworzon� mask� kierunek wtapiania. W polu Szeroko�� wpisz go myszk� we wła�ciwe miejsce. Przesuwaj�c 
mo�esz wykorzysta� do uzyskania bardziej warto�� 2, z listy Kierunek wybierz opcj� punkty kontrolne obiektu dopasuj jego 
realistycznych gór. Stopniowo zwi�ksz Do �rodka, za� z listy Kraw�dzie opcj� wielko�� do całego rysunku. Je�eli chcesz 
przezroczysto�ci pikseli rozmieszczonych Zaokr�glone. Po wtopieniu kraw�dzi maski z oceni� wygl�d rysunku bez ł�czenia obiektu z 
wzdłu� kraw�dzi edytowanego obszaru. menu Edycja wybierz Kopiuj. innymi elementami kliknij warstw� Tło. 

 
 
  

  

 
FALE ROZBIJAJ�CE SI� O BRZEG NIECO MGŁY 
Warto jeszcze urozmaici� surowy krajobraz przez dodanie rzeki, Warto doda� nieco oparów unosz�cych si� nad piaskami, co 
która podmywałaby kraw�d� pustyni. Do tego celu niezb�dne b�dzie odda nieco temperatur�, do jakiej rozgrzany jest grunt. W tym celu 
zastosownie rysunku Rzeka.cpt, który doł�czony jest na płycie CD, przygotowali�my odpowiedni rysunek i za pomoc� programu Corel 
a tak�e sporej mieszanki maskowania i klonowania oraz narz�dzia KnockOut 2 wyci�li�my fragment, który mo�na zastosowa�. Wybierz 
P�dzel przezroczysto�ci obiektów i trybu scalania obiektów. z menu Plik polecenie Importuj i wczytaj plik Mgła.cpt. Z listy Tryb 
3o-óceniu zaznaczonego fragmentu mo�esz go skopiowa� do scalania w oknie Obiekty wybierz opcj� Nakładka lub Jasno�� 
Monta� .cpt. i przeci�gnij suwak Krycie do warto�ci 81. 

 

WYOSTRZANIE GÓR 
W pasku opcji narz�dzia kliknij pierwsz� list� rozwijaln� i 
kliknij przycisk Wyostrzanie. Rozwi� drug� list� i wybierz 
opcj� Małe mi�kkie (wyostrzanie). W polu Rozmiar 
wpisz wielko�� p�dzla, po czym kliknij w oknie 
dokowanym warstw wstawiony obiekt gór. Nast�pnie 
przeci�gnij kursorem po obrazie gór i wyostrz go delikatnie. 
Je�eli nie jeste� pewien, czy w wybranych miejscach 
wyostrzy� obraz, lepiej zrezygnuj z tej operacji 

NARZ�DZIE WYOSTRZANIA 
Chc�c nieco uwydatni� wstawione wta�nie co góry,  
musimy wyostrzy� ich rysunek. Mo�na by do tego  
wykorzysta� jeden z filtrów, warto jednak zachowa�  
pełn� kontrol� nad t� operacj�, tak aby wyostrzeniu  
uległy tylko wybrane fragmenty wzgórz. Najpro�ciej  
TO�esz wykona� tak� operacj�, wykorzystuj�c narz�dzie  
Efekt.. Kliknij na pasku narz�dzi przycisk Malowanie, przytrzymaj 
klawisz myszy i w palecie narz�dzi kliknij przycisk Efekt 

 



 
OKO ORŁA                                                                                          KOREKTA KRAW�DZI                                       PAMI�TAJ O PERSPEKTYWIE 

Po przygotowaniu zasadniczej sceny nadszedłZ menu           Plik wybierz polecenie Importuj i                                              Poniewa� orzeł zwrócony jest w lewo, w kierunku 
czas na jej urozmaicenie o elementy, na których mo�e wska� w folderze plik o nazwie Orzełl .cpt, po kraw�dzi rysunku wybierz z menu Obiekt polecenie 
skupi� si� wzrok. Za pomoc� programu Corel KnockOut 2 czym kliknij przycisk Importuj. Kliknij w oknie rysunku Odbij, a nast�pnie W poziomie. Teraz warto podkre�li� 
przygotowali�my kilka rysunków, które mog� si� do tego i przeci�gaj�c punkty kontrolne, które otaczaj�„0rła" realizm całej sceny. Naci�nij klawisze [Ctrl] + [D], aby 
przyda�. Umieszczone s� one w folderze CPP i tam równie� zmniejsz jego sylwetk�. Przeci�gnij go nast�pnie w lewy skopiowa� sylwetk� i odbij kopi� w pionie. Wł�cz 
znajdziesz rysunek Orzełl .cpt, od którego mo�na zacz�� górny róg rysunku. Wł�cz narz�dzie Efekt, wybierz p�dzel narz�dzie Wska�nik obiektów i w pasku wła�ciwo�ci 
uzupełnianie grafiki. Małe mi�kkie (wyostrzanie) i wyostrz kraw�dzie sylwetki. kliknij przycisk Tryb zmiany perspektywy. Przeci�gaj�c 

punkty kontrolne, nadaj kopii perspektyw�. 

 
ORŁA CIE� BEZLISTNE DRZEWO CIE� PNIA 

Kiedy sylwetka orła jest ju� uło�ona na piasku, Z menu Maska wybierz polecenie Usu	 i Kliknij w pasku narz�dzi przycisk Interakcyjny 
wybierz z menu Maska polecenie Utwórz i Maska z otwórz rysunek Drzewo.cpt. Dla ułatwienia pracy jest cie	. Nast�pnie kliknij rysunek pnia w jego dolnej cz��ci i 
obiektów. Kliknij w pasku narz�dzi przycisk Malowanie w nim ju� utworzona maska otaczaj�ca pie� drzewa, nie zwalniaj�c przycisku, przeci�gnij kursor do�� daleko w 
i zamaluj cie� na czarno. Kliknij przycisk narz�dzia czyli kolejny obiekt, który mo�na umie�ci� w tworzonej prawo. Na tle piasku pojawi si� zarys tworzonego cienia. 
Interakcyjny cie	 i przytrzymaj klawisz myszy, po czym grafice. Wystarczy wi�c, �e skopiujesz drzewo i wkleisz Ustaw punkt steruj�cy cienia w odpowiednim miejscu i 
z palety narz�dzi wybierz Interakcyjna przezroczysto�
 je do rysunku z monta�em. Wł�cz Wska�nik obiektów i zwolnij klawisz myszki. Mo�esz te� w pasku opcji rozwin�� 
obiektów i przeci�gnij kursorem wzdłu� sylwetki. zmniejsz pie� oraz przesu� go nieco bli�ej brzegu rzeki. list� cieni i wybra� opcj� Hard Pers RT. 

 
GOTOWE OBIEKTY                                                              BŁYSKAWICA                                                    DOPASUJ KSZTAŁT 

Warto doda� do naszego monta�u jeszcze jaki�                Zamknij nowy rysunek i wró� do rysunku ze swoim                    Je�eli wielko�� błyskawicy nie jest odpowiednia, 
element, który rozja�niłby nieco do�� ponury w sumie monta�em. Pozostaw wł�czone narz�dzie Rozpylacz to naci�nij klawisz Delete. W pasku wła�ciwo�ci narz�dzia 
obraz. Mo�esz do tego celu wykorzysta� gotowe obiekty, obrazków i w pasku wła�ciwo�ci kliknij list� rozwijaln� Rozpylacz obrazków wpisz w polu Rozmiar warto�� 
jakie Corel PHOTO-PAINT mo�e wstawia� do rysunku. Typ p�dzla. W oknie Obiekty kliknij przycisk Nowy 345. Kliknij jeszcze raz obrazek i sprawd�, czy wielko�� 
Utwórz nowy rysunek i kliknij w pasku narz�dzi przycisk obiekt i kliknij dwukrotnie jego pasek. Zmie� nazw� błyskawicy jest wła�ciwa. Je�eli nie odpowiada ci kształt 
Malowanie i przytrzymaj klawisz myszy. Kliknij przycisk obiektu na Błyskawica. Wybierz z listy p�dzel o nazwie błyskawicy, to skasuj wstawiony obiekt i kliknij rysunek 
Rozpylacz obrazków, a w pasku wła�ciwo�ci wybierz Błyskawica i kliknij w prawym górnym rogu rysunku. jeszcze raz. Powtórz t� operacj� kilka razy, aby uzyska� 
rodzaj obiektów i przeci�gnij myszk� przez obrazek. wła�ciwy kształt błyskawicy. 



 
KORZENIE P�DZEL KLONOWANIA  KLONOWANIE 

    Je�eli przyjrzysz si� utworzonemu                             Kliknij w pasku narz�dzi przycisk                              Nast�pnie kliknij zdj�cie w pobli�u 
monta�owi, na pewno zauwa�ysz, �e pie� Usuwanie efektu „czerwonych oczu" pnia, aby wskaza� punkt �ródłowy, który 
drzewa wygl�da troch� nienaturalnie, i przytrzymaj klawisz myszy i w palecie b�dzie okre�lał, jaki fragment rysunku b�dzie 
poniewa� ko�czy si� na dole ostr� kraw�dzi�, narz�dzi wybierz Klonowanie. W pasku klonowany. Przeci�gnij kursorem narz�dzia 
która wyra�nie odcina si� od powierzchni wła�ciwo�ci narz�dzia wybierz rodzaj p�dzla Klonowanie wokół podstawy pnia. Program 
pustyni. Aby wygodnie poprawi� rysunek i kliknij umieszczon� obok list� rozwijaln� b�dzie nakładał obraz z punktu �ródłowego, 
w tym miejscu, wył�cz widok wszystkich i wybierz opcj� Normalne (klonowanie). który b�dzie si� zmieniał zgodnie z ruchami 
warstw oprócz podkładu i samego drzewa. kursora. 
W tym celu kliknij w oknie Obiekty ikon� oka 
poprzedzaj�c� nazw� ka�dego obiektu. 

 
KOLEJNO�� WARSTW ZMIANA KOLEJNO�CI 

Warto stale pami�ta�, w jaki sposób kolejno tworzone lub Wprowadzanie zmian w kolejno�ci uło�enia warstw jest bardzo 
wstawiane do rysunku warstwy i obiekty oddziaływuj� ze sob�. proste. Wystarczy, �e klikniesz w oknie Obiekty nazw� warstwy i prze- 
Corel PHOTO-PAINT automatycznie ka�d� now� warstw� umieszcza ci�gniesz j� w nowe miejsce, po czym zwolnisz klawisz myszy. Operacj� 
na szczycie stosu utworzonego przez dotychczas powstałe obiekty. tak� mo�na te� wykona� za pomoc� klawiszy [Shift]+[Page Up] lub 
W ka�dej jednak chwili mo�esz zmieni� t� kolejno��, decyduj�c [Page Down], czy [Ctrl]+[Page Up] lub [Page Down], a tak�e przy 
o sposobie nakładania si� poszczególnych obiektów na siebie. u�yciu polece� z menu Obiekty=>Rozmie�
=>Kolejito�
. 

 
ZMIANA NASYCENIA WI�CEJ ZIARNA 

Po takim przygotowaniu monta�u mo�esz jeszcze poprawi� Mo�esz te� zwi�kszy� podobie�stwo rysunku do klatki filmu. 
wygl�d grafiki za pomoc� ró�nych sztuczek graficznych, które zwi�ksz� Z menu Edycja wybierz Przywró
 do punktu odniesienia. Zaznacz 
realizm całej sceny i uczyni� j� jeszcze bardziej interesuj�c�. Z menu wszystkie obiekty za wyj�tkiem drzewa i z menu Obiekt wybierz 
Edycja wybierz Punkt odniesienia, a nast�pnie z menu Obiekt Poł�cz i Poł�cz obiekty z tłem. Z menu Efekty wybierz teraz Szum 
wybierz Poł�cz i Poł�cz wszystkie obiekty z tłem. Z menu Obrazek i Dodaj szum. Przeci�gnij suwak Poziom i G�sto�
 do warto�ci około 
wybierz polecenie Dopasuj, a nast�pnie Zmniejsz nasycenie do zera. 40, a w polu Typ szumu wł�cz opcj� Gaussowski i kliknij OK. 


