
 
Złota rybka 
Marzy nam si� akwarium z pływaj�c� w nim złot� rybk�? Nic prostszego - wystarczy zrobi� zdj�cie samego 
akwarium pełnego wody i podwodnych ro�linek. Rybk� narysujemy w Corelu, a w ruch wprawimy j� za pomoc� 
Photo-painta. Gotow� animacj�  zapiszemy w pliku GIF, który b�dziemy mogli umie�ci� na przykład na stronie 
internetowej. 
 

Rysujemy rybk� 
Na pocz�tek musimy narysowa� nasz� rybk�. Tutorial poka�e, jakich narz�dzi najlepiej u�y� do tego celu. 
 

 
1  
Uruchamiamy program CorelDRAW. Podczas uruchamiania otwiera si� okno, w którym wybieramy 

 
Pojawia si� biała strona. Narysujemy na niej złot� rybk�. Rysunek b�dzie si� składał z kilku elementów - 
tułowia, ogona oraz płetw. Zacznijmy od narysowania tułowia. 
 
2 
 Z paska narz�dzi, znajduj�cego si� po lewej stronie okna programu, wybieramy Krzywe Beziera . Klikamy na 
biał� stron�. Pojawia si� mały czarny kwadrat . Nast�pnie klikamy obok . Miejsca klikni�� zostały poł�czone 
lini� . Je�li b�dziemy trzyma� cały czas wci�ni�ty prawy przycisk myszy i przesuniemy kursor  w bok i po 
ukosie, linia wygnie si� w łuk. Klikaj�c kolejny raz, utworzymy  nast�pny odcinek linii - prost� lub łuk. Kontur 
tułowia rybki tworzymy wła�nie z takich odcinków linii i łuków 

 
 
3  
Gdy dojdziemy do pocz�tku zarysu, symbol 
Teraz wystarczy ku zostanie zamkni�ty .Tułów rybki jest gotowy. 

  
 



 
 
4 
Teraz narysujemy ogon i płetwy. Do tego celu u�yjemy narz�dzia Rysunek Odr�czny , 
które znajduje si� w lewym menu    narz�dziowym. Ogon rybiki rysujemy z wci�ni�tym lewym przyciskiem 
myszy. Nadajemy mu falisty kształt i prowadzimy lini� a� do jej pocz�tku, aby zamkn�� obwód. Je�li na górnym 
pasku ikona jest aktywna, oznacza to �e obwód nie jest zamkni�ty i nie b�dziemy mogli zastosowa� wypełnienia 
obiektu, klikamy wi�c na t� ikon� i obwód zostaje zamkni�ty. Płetwy rysujemy w podobny sposob. 

 
 
5 
Pokoloruje my teraz nasz� rybk�. Zaczniemy od tłwia, który najpierw nale�y zaznaczy� narz�dziem  Wska�nik. 
Nast�pnie z paska narz�dziowego wybieramy Wypełnienie. Otwiera si� paleta z opcjami 

  
Wybieramy Gradient  aby nada� rybce wypełnienie gradientowe.Pojawia si� okno w którym ustawiamy kolory 
z jakich ma si� składa� wypełnienie i Typ-sposób, w jaki barwy maj� si� rozkłada� na obiekcie, oraz k�t 
uło�enia gradientu . 

  
Klikamy na przycisk OK . Tułów rybki został pokolorowany  

 
 
6  
Ogon oraz płetwy mo�emy zabarwi� w podobny sposób. Zaznaczamy jeden z obiektów. Nast�pnie 
z menu Edycja wybieramy  Kopiuj wła�ciwo�ci i w oknie zaznaczamy 

 
klikamy na OK. 
Kursor zmiena si� w grub� strzałk� . Klikamy ni� na obiekt, z którego chcemy skopiowa� wła�ciwo�ci 
wypełnienia . W ten sposób mo�emy bardzo szybko pokolorowa� cał� rybk�. Układ kolorów czy k�t mo�emy 
zmodyfikowa� w oknie edycji wypełnienia tonalnego. 



 
 
7  
Teraz wprowadzimy połysk, który nada rybce namiastk� trójwymiarowo�ci.  

 
Kształt połysku rysujemy podobnie jak w punkcie 4. Aby uzyska� białe zabarwienie, klikamy lewym 
przyciskiem myszy na kolor na palecie kolorów (znajdziemy j� po prawej stronie okna programu). Kontur 
obiektu musimy usun��. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na odpowiedni przycisk. 

 
 
8  
Nast�pnie z paska narz�dzi wybieramy Przezroczysto�� obiektu, klikamy i przytrzymujemy wci�ni�ty lewy 
przycisk myszy nad obszarem zaznaczonego wcze�niej białego obiektu. Po przemieszczeniu uko�nie kursora  
biała plama zostaje wycieniowana. 

 
 
 
9 Za pomoc� narz�dzia Elipsa ° narysujemy teraz oczy. Na pasku wła�ciwo�ci narz�dzia zaznaczamy ikon� 
Elipsa. Rysujemy  owal, przesuwaj�c kursor po ukosie z wci�ni�tym lewym przyciskiem myszy. Nadajemy mu 
pomara�czowo-�ółte wypełnienie gradientowe , podobnie jak w punkcie 5. 
 
10 
Nast�pnie rysujemy mniejszy owal, zabarwiamy go na czarno i umieszczamy czarny na �rodku wi�kszego . 
Narysujemy j jeszcze mniejsze kółeczko o kolorze białym, połysk w oku rybki  

 
11 
 Na koniec narysujemy za pomoc� narz�dzia Rysunek Odr�czny skrzela, pyszczek  oraz szczegóły na płetwach 
ryby. Na pasku wła�ciwo�ci narz�dzia ustawiamy stopie� wygładzenia krzywych odr�cznych, wi�kszy, je�li 
chcemy mie� bardzo łagodne łuki, mniejszy, je�li linia ma bardziej  przypomina� to, co narysujemy. 



 

 
 
 

Do wody 
Po narysowaniu rybki przyszła pora na umieszczenie jej na tle zdj�cia. 
 
12 
 Zdj�cie przedstawiaj�ce akwarium importujemy do programu CorelDRAW. Z menu Plik wybieramy Importuj. 
W oknie wyboru pliku wskazujemy plik z fotografi� i klikamy na Importuj l. Przy kursorze pojawia si� nazwa 
naszego pliku aquarium.jpg. Aby znalazł si� on w programie CorelDRAW, musimy klikn�� lewym przyciskiem 
myszy na dowolne miejsce okna. Zdj�cie zostało zaimportowane. 
 
13 
 Korzystaj�c z narz�dzia Wska�nik  zaznaczamy cał� rybk�. W tym celu klikamy ponad obiektem  i 
przytrzymuj�c wci�ni�ty lewy przycisk myszy, przeci�gamy kursor po przek�tnej, obejmuj�c prostok�tnym 
zaznaczeniem cały obiekt . 

 
 
14 
Po zaznaczeniu przesuwamy rybk� na 3 zdj�cie z akwarium . 

 
 
15  
Dodajemy jeszcze jeden efekt - po�wiat� wody. W tym celu za pomoc� narz�dzia Prostok�t  rysujemy prostok�t  
(dokładnie na połowie obrazka z akwarium) i nadajemy mu kolor jasnoniebieski (podobnie jak w punkcie 7 . 
Kontur usuwamy, klikaj�c prawym przyciskiem myszy na ikon� na palecie kolorów. 

 
 



16 
Nast�pnie podobnie jak w punkcie 8 poprzedniej wskazówki nadajemy obiektowi tonaln� przezroczysto��  
 
 

Przygotowujemy klatki animacji 
Przygotowali�my akwarium oraz złot� rybk�. Teraz musimy sprawi�, aby rybka pływała. Tutorial poka�e, jak 
przygotowa� kolejne klatki animacji. 
 
17  
Zaznaczamy cały obrazek, a nast�pnie z menu Plik wybieramy Eksportuj, pojawia si� okno, w którym 
nazywamy plik, wybieramy format  i zaznaczamy pole Tylko zaznaczone Klikamy na OK                                       
 
18 
Pojawia si� nast�pne okno, w którym ustawiamy kolory oraz wielko�� obrazka. Zaznaczamy rozmiar 1 do 1 i 
modyfikujemy rozdzielczo��, zmieniaj�c rozmiar w pikselach (warto�� 72 dpi jest zazwyczaj optymalna). Klika-
my na OK. W ostatnim oknie ustawiamy kompresj� pliku  i klikamy na OK. Pierwsza klatka została zapisana. 
 

 
 
19 
Przygotujemy nast�pn� klatk�. Aby ruch wygl�dał płynnie, musimy nieznacznie zmodyfikowa� uło�enie płetw i 
ogona oraz całej rybki. Kształt zmodyfikujemy, posługuj�c si� w�złami. Wystarczy je delikatnie poprzesuwa� w 
ró�nych kierunkach , aby płetwy przemieszczały si� jak prawdziwe.  

 
 
20 
 Po ka�dej nieznacznej modyfikacji uło�enia elementów rybki warto zaznaczy� cały obrazek i zapisa� jako 
kolejn� klatk�. Im subtelniejsze b�d� zmiany i im wi�cej klatek składowych zapiszemy, tym bardziej płynny 
b�dzie ruch. Na potrzeby przykładowej animacji utworzymy 16 klatek. 
 

Montujemy film 
Poszczególne klatki zło�ymy w animacj� za pomoc� programu Photo-paint, a nast�pnie zapiszemy je jako 
animowany GIF (na przykład na stron� WWW) lub w formacie AVI czy MPEG.  
 
21 
W programie Photopaint otwieramy pierwsz� z zapisanych klatek (l.jpg). Z menu Film wybieramy  Utwórz z 
dokumentu. Okno zwykłego pliku przekształciło si� w okno filmu . 
 
22 
Z menu Film wybieramy Wstaw z pliku. W oknie wyboru pliku wskazujemy klatk� numer dwa (plik 2.jpg). 
Klikamy na Otwórz. W nast�pnym oknie ustalamy kolejno�� klatek. Aby plik numer dwa pojawił si� w animacji 



po pierwszej klatce, zaznaczamy opcj�   
Klikamy na Ok. Klatka druga została dodana. Podobnie post�pujemy ze wszystkimi nast�pnymi klatkami.  
 
23  
Po ustawieniu wszystkich klatek mo�emy zapisa� film. Je�li planujemy animacj� umie�ci� na stronie WWW, 
najlepiej zapisa� j� jako animowany GIF. Z menu Plik wybieramy wi�c Eksportuj. Wpisujemy nazw� pliku i 

wybieramy format.  
 
24 
 Pojawia si� okno z ustawieniami kolorów. Zaznaczamy opcje zgodnie z rysunkiem  (lub według własnych 
preferencji). Na koniec klikamy na Ok 

 
25 
W ostatnim oknie, na zakładce Ustawienia pliku, zaznaczamy opcj� Odtwarzanie klatek w p�tli - animacja 
dzi�ki temu zostanie zap�tlona i b�dzie powtarzana w niesko�czono��. 

 

 
 
26 
 Na zakładce Ustawienia klatki mo�emy ustawi� opcje dotycz�ce ka�dej klatki z osobna. W tym celu 
zaznaczamy wybran� klatk� i na przykład regulujemy czas jej wy�wietlania . Dla ka�dej klatki ustawiamy 
podobn� lub nieznacznie ró�ni�c� si� długo�� czasu. Po wprowadzeniu zmian klikamy na 1 lub na 2,  je�li 
zmiana dotyczy jednej klatki.  



 
Klikaj�c na Podgl�d, wy�wietlimy podgl�d, na którym mo�emy na bie��co kontrolowa� dokonane zmiany. Na 
koniec klikamy na OK. Animacja została zapisana w formacie GIF. 
 
 
 
 
 
 
 


