
Twórz Komunikuj Realizuj



Przedstawiamy nasz najszybszy, 

najbardziej inteligentny 

i najwszechstronniejszy pakiet 

graficzny w historii.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu 
®Windows czy komputera Mac, pakiet CorelDRAW  

Graphics Suite 2020 wyznacza nowe standardy 

w zakresie wydajności, funkcjonalności 

i współpracy. Oferuje narzędzia do projektowania,  

które wykorzystują metody sztucznej inteligencji 

(AI), aby pomagać w uzyskaniu odpowiednich 

rezultatów. Dzięki aplikacji CorelDRAW.app™ 

możesz współpracować z zespołem lub klientami 

w czasie rzeczywistym. Ponadto spożytkuj 

zwiększoną wydajności aplikacji, która jeszcze 

bardziej przyspieszy Twój proces twórczy. 

Trzy lata temu program CorelDRAW dokonał 

przełomu dzięki wprowadzeniu LiveSketch™, 

pierwszego w branży rozwiązania do rysowania 

wektorowego bazującego na metodach sztucznej 

inteligencji. Teraz zastosowaliśmy technologię AI 

w naszych kluczowych aplikacjach, aby rozszerzyć 

możliwości projektowania i przyspieszyć tok pracy. 

Usuwanie artefaktów JPEG, zastosowanie 

nadpróbkowania, przekształcanie map bitowych 

do postaci wektorowej i atrakcyjne style 

artystyczne — wszystko to dzięki algorytmom 

uczenia maszynowego.  

Dzięki innowacjom pakiet CorelDRAW Graphics 

Suite 2020 wspomaga profesjonalny proces 

projektowania graficznego od koncepcji 

do końcowej realizacji. 

Projektuj z łatwością: Zarządzaj swoim tokiem 

pracy bardziej efektywnie za pomocą narzędzi 

zapewniających wysoką wydajność. Współpracuj 

przy ważnych projektach z klientami i kluczowymi 

partnerami, aby wykonać większą pracę w krótszym 

czasie i osiągnąć wyjątkowe rezultaty.

Daj wyraz swojej kreatywności: Aplikacje 

do opracowywania ilustracji wektorowych i układów 

stron, edycji zdjęć i zadań typograficznych pozwolą 

odkryć Twój potencjał twórczy w pracach cyfrowych 

i przeznaczonych do druku. Przekształcaj pomysły 

w prace artystyczne dzięki unikalnym funkcjom, 

które upraszczają złożony tok pracy i inspirują 

do tworzenia zachwycających projektów. 

Odważnie wyrażaj siebie: Panuj nad 

projektowaniem dzięki zaawansowanym 

narzędziom graficznym stworzonym specjalnie dla 

systemów Windows, macOS i Internetu. 

Konfigurowalne obszary robocze i elastyczne 

funkcje ułatwiają pracę. Projektuj tak, jak chcesz, 

w dowolnym miejscu i czasie.

Powitaj pakiet 

Uwaga: Funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko wraz 

z subskrypcją lub w ramach dodatkowego planu zakupowego dla 

posiadaczy licencji stałej.



Twórz w dowolnym miejscu,
na dowolnej platformie

Proces twórczy nie musi się odbywać tylko przy biurku

Ÿ Pracuj w dowolnym miejscu i czasie dzięki tej zaawansowanej aplikacji internetowej wprowadzonej 

po raz pierwszy w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite 2019.

Ÿ Wystarczy zalogować się do aplikacji CorelDRAW.app, aby móc zademonstrować klientowi koncepcję 

na urządzeniu typu „2 w 1” lub mobilnym albo pracować zdalnie, będąc poza biurem.

Ÿ Błyskawicznie zmieniaj świetne pomysły we wspaniałe projekty, korzystając z aplikacji CorelDRAW.app.

Optymalizacja pod kątem systemu Windows 10

Ÿ Korzystaj z obsługi urządzeń z pokrętłem, np. kontrolera Microsoft Surface Dial.

Ÿ Pracuj szybko i efektywnie na tabletach z systemem Windows i interfejsem rysika w czasie 

rzeczywistym, np. Microsoft Surface.  

Ÿ Szybko wprowadzaj korekty przy użyciu palca lub rysika na dotykowym obszarze roboczym.

Zaprojektowany od podstaw, aby zoptymalizować 

pracę w systemie Mac

Ÿ Korzystaj z funkcji Sidecar w macOS Catalina i używaj iPada jako drugiego wyświetlacza, aby 

znacznie usprawnić projektowanie.

Ÿ Pakiet CorelDRAW Graphics Suite dla komputerów Mac zawiera aplikacje w pełni zintegrowane 

ze wszelkimi ułatwieniami tej platformy.  

Ÿ Korzystaj z obsługi trybu ciemnego w systemie macOS, który zapewnia dostęp do ciemniejszej 

palety kolorów we wszystkich oknach, widokach, menu i elementach sterowania.

Ÿ Używaj funkcji paska Touch Bar na MacBook Pro, aby przyspieszyć pracę. Uzyskaj szybki dostęp 

do elementów sterowania systemu operacyjnego, a także funkcji pakietu CorelDRAW, takich 

jak ustawienia układu strony, operowania tekstem i inne.

Windows. Mac. Internet. Gdziekolwiek.



Twórz z pasją. Projektuj skutecznie.

Korzystaj ze wszystkich profesjonalnych narzędzi do tworzenia ilustracji wektorowych, układów stron, edycji 

zdjęć i typografii, aby realizować ważne projekty praktycznie z dowolnego urządzenia.

Grafiki i ilustracje

Korzystaj z zaawansowanych narzędzi 

do tworzenia ilustracji w programie 

CorelDRAW, aby przekształcać linie, kształty 

i krzywe w skomplikowane prace

 i zachwycające projekty.

Układ stron

W pakiecie znajdziesz wszystkie niezbędne 

narzędzia do tworzenia układu stron broszur, 

wielostronicowych dokumentów itp. Możesz 

„zarezerwować” miejsce na tekst lub grafikę 

albo użyć narzędzia „Tekst zastępczy” 

do opracowania makiety układu strony

i uzyskania roboczego widoku tekstu.

Edycja zdjęć

Retuszuj i udoskonalaj zdjęcia dzięki 

wszechstronnym narzędziom do edycji zdjęć 

programu Corel PHOTO-PAINT, którego 

działanie bazuje na warstwach. Używaj 

programu AfterShot 3 HDR do tworzenia 

pięknych zdjęć o dużej rozpiętości tonalnej 

(HDR) z obrazów w formacie RAW.

Typografia 

Porządkuj elementy typograficzne, korzystając 

z pełnego zestawu narzędzi typograficznych. 

Dodawaj efekty, na przykład cienie i kontury, 

dopasuj tekst do ścieżek i zawijaj tekst wokół 

obiektów. Funkcje czcionek OpenType, takie jak 

ligatury, ornamenty, kapitaliki czy warianty 

kaligraficzne, pozwalają uzyskać tekst 

o atrakcyjnym wyglądzie.



Odważnie wyrażaj siebie, korzystając z możliwości 

rozbudowanego pakietu profesjonalnych narzędzi 

graficznych.

Wysokiej jakości wydruki
Kontroluj spójność kolorów dla różnych obszarów zastosowań, 

a przed rozpoczęciem drukowania zyskaj pewność, że kolory 

zostaną wiernie oddane. Dzięki zaawansowanemu mechanizmowi 

zarządzania kolorami w programie CorelDRAW z łatwością 

przygotujesz dokumenty do bezbłędnego wydruku.

Współpraca
Współpracuj z klientami i zespołem przy opracowywaniu 

projektów jak nigdy dotąd. Podziel się swoimi pomysłami 

z recenzentami, zapraszając ich do oglądania i dodawania 

adnotacji i komentarzy bezpośrednio do Twojego pliku projektu 

CorelDRAW z poziomu aplikacji CorelDRAW.app.

Narzędzia do grafik internetowych
Cała gama narzędzi do tworzenia grafik internetowych i wzorców 

umożliwia opracowywanie atrakcyjnych materiałów do 

publikowania w Internecie. Dzięki zestawowi narzędzi oferujących 

precyzję na poziomie pikseli możesz sprawić, że każda grafika, 

którą wyeksportujesz do publikacji w Internecie, będzie miała 

wyraźne krawędzie.

Daj wyraz swojej kreatywności

Uwaga: Funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko wraz z subskrypcją 

lub w ramach dodatkowego planu zakupowego dla posiadaczy licencji stałej.

Firman Hatibu



Zawartość pakietu

Intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych 

i przygotowywania układu stron, spełniająca wymagania 

zapracowanych profesjonalnych grafików

Profesjonalna aplikacja do edycji zdjęć umożliwiająca ich 

szybkie i łatwe retuszowanie oraz ulepszanie

Oddzielny program do zarządzania czcionkami ułatwia 

wyszukiwanie czcionek przechowywanych lokalnie lub 

w sieci, porządkowanie ich i wyświetlanie ich podglądu

Narzędzie wbudowane w pakiet CorelDRAW, które 

pozwala szybko i dokładnie przekształcać mapy 

bitowe w edytowalne grafiki wektorowe

Edytor zdjęć pozwalający na tworzenie prac 

w formacie HDR i ich łatwe retuszowanie, a także 

poprawianie zdjęć w formacie RAW i JPEG

Bezpłatne materiały I wbudowane
materiały szkoleniowe

Zaloguj się do aplikacji internetowej, gdy jesteś 

w podróży, aby z dowolnego miejsca uzyskać dostęp 

do swojej pracy, lub pozwól klientom i partnerom 

biznesowym uzyskać dostęp do plików projektów 

w celu ich przejrzenia i dodania adnotacji

Obsługa opcji automatyzacji

Ÿ JavaScript (JS): zintegrowany interfejs API obsługiwany w systemach 

Windows i macOS umożliwia automatyzację zadań i poszerzenie 

zakresu funkcjonalności

Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)*: zintegrowane 

środowisko programistyczne, które obsługuje systemy 64-bitowe oraz 

pozwala usprawnić pracę poprzez automatyzację zadań

Ÿ Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)*: zestaw 

zawierający zaawansowane narzędzia środowiska .NET, które służą 

do tworzenia makr, pozwalając zaoszczędzić czas, zautomatyzować 

zadania i poszerzyć zakres funkcjonalności

* W pakiecie CorelDRAW Graphics Suite 2020 dla systemu WindowsDo korzystania z niektórych elementów oprogramowania, funkcji i zasobów online wymagane jest połączenie z Internetem.

Ÿ Ponad 600 rodzajów wypełnień mapą bitową, wektorowych I tonalnych

Ÿ 1000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości

Ÿ Porady ekspertów, wskazówki dotyczące produktów i szkoleniowe nagrania wideo

Ÿ Ponad 1000 czcionek TrueType I OpenType

Ÿ 150 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów

Ÿ 7000 obrazków clipart, obrazów cyfrowych oraz szablonów grafik na pojazdy



Dla kogo jest przeznaczony?
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 jest tak wszechstronny, że spełni wymagania zarówno profesjonalnych grafików, 

początkujących użytkowników, jak również firm zajmujących się tworzeniem projektów we własnym zakresie. Pakiet 

CorelDRAW Graphics Suite cieszy się zainteresowaniem różnych branż i przedsiębiorstw na całym świecie — od produkcji 

i inżynierii aż po tworzenie oznakowania, materiałów marketingowych i nie tylko.

Odzież i tekstylia

Graficy pracujący w branży odzieżowej oraz 

przygotowujący projekty do sitodruku, haftu 

i nadruku wybierają pakiet CorelDRAW Graphics 

Suite, ponieważ oferuje on wszystkie potrzebne 

im narzędzia. 

Schematy i mapy

CorelDRAW to zaufana marka w dziedzinie 

inżynierii, produkcji i konstrukcji. Oferuje 

dedykowane, precyzyjne narzędzia do tworzenia 

szczegółowych ilustracji produktów i części, 

diagramów, schematów i innych 

skomplikowanych wizualizacji. 

Budowanie świadomości
marki i marketing

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite umożliwia 

tworzenie wyróżniającej się identyfikacji wizualnej 

marki, atrakcyjnych materiałów sprzedażowych

 i nie tylko. To oprogramowanie idealne zarówno 

dla profesjonalnych projektantów zajmujących się 

reklamą i publikowaniem, jak i dla niewielkich firm 

tworzących materiały marketingowe samodzielnie.Oznakowanie i druk 
wielkoformatowy

Producenci znaków i drukarze używają programu 

CorelDRAW do tworzenia prac w różnym formacie 

dzięki zaawansowanemu mechanizmowi 

zarządzania kolorami i doskonałym narzędziom 

|do przygotowania do druku. 

Ilustracje i prace artystyczne

Ilustratorzy i artyści mogą łączyć swoje klasyczne 

techniki z najnowszą technologią ilustracji 

wektorowych CorelDRAW, aby tworzyć piękne, 

wyrafinowane prace.

Dajemy klientom wybór

Niezależnie od tego, czy łatwiej Ci zarządzać rocznym 

budżetem firmy dzięki subskrypcji, czy wolisz mieć własne 

oprogramowanie, Corel daje Ci wybór, nie zmuszając Cię 

do korzystania z jednego modelu licencjonowania.



Pakiet opracowany z myślą 
o zespołach i dużych organizacjach
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 to idealna platforma do projektowania dla zespołów, 

w których współpracuje wielu projektantów, partnerów i recenzentów. Bez względu na to, 

czy członkowie zespołu pracują w systemie Windows, na komputerach Mac czy na obu tych 

platformach, działy IT mają dostęp do łatwego wdrażania oprogramowania, obsługi 

wirtualizacji oraz aplikacji CorelDRAW.app o zerowych wymaganiach systemowych, która 

upraszcza wdrażanie od początku do końca. Ponadto organizacje każdej wielkości, w tym 

administracja rządowa i instytucje akademickie, mogą panować nad budżetem dzięki 

elastycznym opcjom licencjonowania, które umożliwiają wybór subskrypcji lub 

licencji stałych.

Nowe procesy współpracy usprawniają 

wysyłanie informacji zwrotnych, zatwierdzeń 

i prac do oceny. Projektanci mogą używać 

wspólnej dynamicznej edycji tekstu, aby 

zmieniać jego określone właściwości (np. 

czcionkę, rozmiar, kolor i lokalizację) oraz 

wdrażać ostateczną wersję bez zakłócania 

spójności projektu. Na etapie recenzji 

współpracownicy mogą korzystać z wielu 

narzędzi do komentowania i dodawania 

adnotacji w aplikacji CorelDRAW.app, aby 

być w stałym kontakcie.

W nowej aplikacji CorelDRAW.app chodzi przede 

wszystkim o współpracę!
Teraz z łatwością można dokumentować 

każde działanie dzięki obsłudze 

pojedynczego logowania (SSO) do kont 

Microsoft Office 365 i G Suite, które 

umożliwiają zespołom zarządzanie plikami 

projektów na platformach SharePoint 

i Google Drive. Chmurowe rozwiązania 

w zakresie uprawnień dostępu i rejestracji 

wersji dokumentów zapewniają bezpieczny 

tok pracy przez cały cykl życia projektu. 

Znacznie skrócono etap zatwierdzania dzięki 

porzuceniu przestarzałych rozwiązań 

w postaci e-maili, spotkań 

i konieczności gromadzenia opinii.

Uwaga: Funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko wraz z subskrypcją lub 

w ramach dodatkowego planu zakupowego dla posiadaczy licencji stałej.



Najważniejsze 
cechy



                 Okno dokowane / 
inspektor komentarzy

Nowe okno dokowane „Komentarze” (w systemie 

Windows) lub inspektor „Komentarze” (w systemie 

macOS) działa jako centrum współpracy, w którym 

można wyświetlać opinie i odpowiadać na nie, 

a także dodawać własne adnotacje. Oznacza to też 

rezygnację z pooznaczanych plików PDF lub 

plików obrazu, co pozwala zaoszczędzić czas 

i miejsce na ekranie.

                 Opcje logowania 
dla współpracowników

Kiedy recenzujesz rysunek w programie 

CorelDRAW 2020 w systemie Windows lub 

na komputerze Mac, możesz zalogować się 

za pomocą konta G Suite lub Microsoft Office 

365, aby dodawać uwierzytelnione komentarze. 

Możesz też zalogować się jako gość 

i pozostawiać opinie sygnowane wybraną 

nazwą użytkownika.

Sprawny proces recenzowania, przesyłania 
opinii i prowadzenia współpracy

Narzędzia adnotacji

Nowe narzędzia adnotacyjne w programie 

CorelDRAW 2020 i aplikacji CorelDRAW.app 

znacząco usprawniają pracę zespołową. Możesz 

dodać ikonę notatki lub oznaczyć dokument 

strzałkami, prostokątami i elipsami, a także liniami 

prostymi i odręcznymi dopiskami. Następnie dodaj 

komentarz, aby wyjaśnić każde oznaczenie.

Obejrzyj nagranie wideo

                Pliki projektu 
dostępne do zbiorowego 
recenzowania i zatwierdzania

Po przygotowaniu projektu do recenzji lub zatwierdzenia 

program CorelDRAW 2020 zapewnia nowe opcje 

przesyłania plików CorelDRAW (CDR) do Corel Cloud 

i udostępniania ich klientom za pośrednictwem łącza 

internetowego. Następnie można użyć aplikacji 

CorelDRAW.app do umożliwienia klientom i innym 

osobom zaangażowanym w projekt wglądu w pliki, tak 

aby mogli dodawać uwagi i sugestie na etapie recenzji. 

Obejrzyj nagranie wideo

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 zapewnia projektantom o wiele lepsze metody komunikacji i współpracy z zespołem 

i klientami. Korzystaj z aplikacji CorelDRAW.app, aby udostępniać projekty i na bieżąco uzyskiwać opinie od kluczowych 

partnerów. Przekonaj się... Synchronizacja pracy wielu osób jeszcze nigdy nie była taka łatwa!

Uwaga: Funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko wraz 

z subskrypcją lub w ramach dodatkowego planu zakupowego dla 

posiadaczy licencji stałej.

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

Joseph Diaz

https://www.youtube.com/watch?v=l5A0hGDDFtI&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp
https://www.youtube.com/watch?v=l5A0hGDDFtI&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp
https://www.youtube.com/watch?v=k8_HXPyn49Y&list=PL-p6SFZL0YeDdOx1yI-hCDsZnKzUJvLnq
https://www.youtube.com/watch?v=k8_HXPyn49Y&list=PL-p6SFZL0YeDdOx1yI-hCDsZnKzUJvLnq


Zaawansowane uczenie maszynowe
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 oznacza nowy wymiar projektowania graficznego wspomaganego 

rozwiązaniami sztucznej inteligencji (AI). Wprowadzenie AI pomaga zaoszczędzić czas i uzyskać imponujące 

rezultaty w całym procesie projektowania graficznego. Przekształcaj mapy bitowe w gotowe do użycia obiekty 

wektorowe, uzyskuj wysokiej jakości fotografie dzięki nadpróbkowaniu i twórz przejrzyste, ale przykuwające 

uwagę obrazy, korzystając z wyjątkowych stylów graficznych. Bez obaw — w tym wypadku AI przynosi 

rzeczywiste korzyści. Nasz zespół wykorzystał rozwiązania AI tam, gdzie liczy się perfekcja.

Efekty stylów graficznych
Nowe efekty stylów graficznych wykorzystują 

rozwiązania AI do modyfikacji obrazów lub 

obiektów w celu utworzenia stylizowanych wersji 

przy zachowaniu oryginalnych treści. Możesz 

wybierać z szerokiej gamy wzorców bazujących 

na technikach różnych artystów lub gatunków.

Nadpróbkowanie i usuwanie 
artefaktów
Nadpróbkowanie bazujące na algorytmach AI 

pozwala powiększać obrazy bez utraty szczegółów 

oraz stosować udoskonalone przekształcanie map 

bitowych. Modele uczenia maszynowego 

umożliwiają zachowanie gładkich krawędzi, ostrości 

oraz precyzyjnych szczegółów w plikach 

przetwarzanych z wykorzystaniem nadpróbkowania. 

Uzyskaj lepsze rezultaty w pracy nad starszymi 

obrazami dzięki nowym zaawansowanym 

technikom uczenia maszynowego, które usuwają 

artefakty powstałe w wyniku kompresji JPEG oraz 

pomagają odzyskać dokładne kolory bez 

konieczności żmudnej edycji ręcznej.

Soczewki map bitowych

Dzięki metodom AI program CorelDRAW 2020 pozwala 

zastosować efekty map bitowych jako soczewki. 

Poruszanie lub manipulowanie soczewkami pozwala 

precyzyjnie ustawić efekt mapy bitowej w projekcie. 

Efekty map bitowych mogą być też stosowane jako 

soczewki w programie Corel PHOTO-PAINT.

NOWOŚĆ!

Obejrzyj nagranie wideo

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Corel PowerTRACE
Nowe funkcje wspomagane algorytmami AI 

w module Corel PowerTRACE pozwalają uzyskać 

najlepsze jak dotąd przekształcenia map 

bitowych do postaci wektorowej. Korzystaj 

z najnowocześniejszej optymalizacji obrazu, 

dzięki której jakość mapy bitowej jest 

poprawiana podczas procesu trasowania.

ULEPSZENIE!

Obejrzyj nagranie wideo

Stephan Swanepoel

https://www.youtube.com/watch?v=gG-_R80gYWw&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp
https://www.youtube.com/watch?v=459NV_hY8qg&list=PL-p6SFZL0YeDdOx1yI-hCDsZnKzUJvLnq


Nowoczesne narzędzia typograficzne
Jakość projektów graficznych zależy nie tylko od imponujących efektów wizualnych, ale także od 

przekonujących, informacyjnych tekstów, aby nawiązać kontakt z odbiorcą. Dzięki nowym 

technologiom i usprawnieniom najważniejszych narzędzi pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 

ułatwia przekazywanie informacji za pomocą zaawansowanej typografii.

Listy

Program CorelDRAW 2020 zapewnia teraz obsługę 

dostosowywalnych wielopoziomowych list 

punktowanych i numerowanych w akapitach tekstu. 

Dzięki możliwości dołączania podpunktów w listach 

punktowanych i numerowanych z łatwością 

i w przejrzysty sposób przekażesz informacje 

w ilustracjach i układach stron.

Obsługa czcionek zmiennych*
Korzystaj z wszechstronności czcionek zmiennych 

OpenType, których wygląd możesz elastycznie 

dostosowywać. Pojedynczy plik czcionki zmiennej 

zawiera wachlarz jej wariantów. Wcześniej 

wymagało to posiadania wielu czcionek, więc 

nowe rozwiązanie często wiąże się ze znacznie 

mniejszym rozmiarem pliku.

* W wersji dla systemu Windows, tylko dla systemu Windows 10

133.97

9.90

282.00

133.97

496.30
ULEPSZENIE!

NOWOŚĆ!

Obejrzyj nagranie wideo

https://www.youtube.com/watch?v=PzRFBxJVoQo&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp


Powiedzmy to wprost. Projektanci bez wątpienia lubią swoją pracę. Ale trzeba pamiętać, że czas to pieniądz. 

Dlatego pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 umożliwia wydajniejszą pracę i osiąganie lepszych rezultatów 

dzięki szybszemu i usprawnionemu zestawowi aplikacji.

Czas uruchamiania

Pierwszą zmianą, jaką dostrzeżesz w pakiecie 

CorelDRAW Graphics Suite 2020, jest szybsze 

uruchamianie. Zarówno w systemie macOS, jak

 i w Windows zauważysz szybsze otwieranie, 

zamykanie, zapisywanie, drukowanie 

i eksportowanie nawet najbardziej 

złożonych dokumentów.

Optymalizacja GPU

Program CorelDRAW 2020 dla systemu macOS 

został zoptymalizowany tak, aby lepiej 

wykorzystywać GPU i działać szybciej. Zauważysz 

znacznie szybsze przybliżanie, przesuwanie 

i przewijanie, a także o wiele płynniejsze 

renderowanie nawet najbardziej 

skomplikowanych projektów.

Wyraźnie lepsza wydajność

Interakcja z tekstem

W programie CorelDRAW 2020 zauważysz 

płynniejszą interakcję z tekstem, zwłaszcza 

podczas używania stylów lub wyróżniania tekstu 

akapitu. Praca z ramkami tekstowymi w systemie 

macOS jest teraz również znacznie płynniejsza.

ULEPSZENIE! ULEPSZENIE!

ULEPSZENIE!

Marcelo Fabián Ardiles



Ulepszenia sugerowane przez użytkowników
Użytkownicy programu CorelDRAW są dla nas niezwykle ważni. Ich wymagania, życzenia i opinie stanowią fundament 

wielu aktualizacji, które dotyczą usprawnienia ulubionych narzędzi użytkowników lub zapewniają nowe sposoby 

osiągnięcia odpowiednich rezultatów pracy. Ta krótka lista wyróżnia niektóre z udoskonaleń pakietu inspirowanych 

sugestiami użytkowników.

Niedestrukcyjne efekty 
w programie Corel 
PHOTO-PAINT

Nowe okno dokowane „Efekty” ułatwia stosowanie 

i modyfikowanie efektów oraz eksperymentowanie 

z nimi — a wszystko to bez zmiany oryginalnego 

obiektu. Uzyskaj różne rezultaty, dodając wiele 

efektów, zmieniając ich kolejność na liście lub 

włączając je i wyłączając.

Obsługa plików PDF

Dopracowywanie plików PDF przed 

wykonaniem eksportu jest obecnie łatwiejsze 

dzięki nowym powiadomieniom, które 

pomagają zlokalizować i rozwiązać 

problemy. Dodano również nowe ustawienie 

pozwalające zmniejszyć rozmiar pliku PDF 

poprzez przycięcie wszystkiego, co znajduje 

się poza stroną rysunku.

Maski

Nowe narzędzie „Inteligentna maska wyboru” 

w programie Corel PHOTO-PAINT umożliwia 

zaznaczenie obszarów obrazka z wykorzystaniem 

algorytmu, który inteligentnie rozszerza 

zaznaczenie, szukając krawędzi. Co więcej, 

narzędzie „Transformacja maski” zostało 

udoskonalone tak, że teraz transformacje można 

stosować do pikseli w obszarze maski.

Znajdź i zamień

Zmodernizowane okno dokowane „Znajdź 

i zamień” (w systemie Windows) lub inspektor 

„Znajdź i zamień” (w systemie macOS) zapewnia 

rozszerzony zakres wyszukiwania, dzięki czemu nie 

ma potrzeby prowadzenia kilku wyszukiwań w tym 

samym pliku. Oferujemy także nowe 

zaawansowane opcje pozwalające zaoszczędzić 

czas, służące do jednoczesnego znajdowania 

i zamieniania koloru lub modelu kolorów konturu 

lub wypełnienia, w tym wypełnień siatkowych.

NOWOŚĆ!

ULEPSZENIE!

ULEPSZENIE!

ULEPSZENIE!

Rogelio Hernández García



Wypróbuj



Trasowanie mapy bitowej 

1.  Kliknij , aby uzyskać dostęp do tutaj

przykładowych plików i otwórz plik Design1.cdr 

w programie CorelDRAW 2020.

2.  Skopiuj i wklej mapę bitową w pliku, 

a następnie przesuń duplikat na bok.

3.  Zaznacz jedną z map bitowych.

Teraz możesz porównać rezultat z wynikiem 

trasowania, jaki otrzymasz dzięki nowym 

ulepszeniom PowerTrace. 

5.  Dostosuj opcje według własnego uznania 

i kliknij OK.

4.  Kliknij menu Mapy bitowe > Trasowanie 

konturów > Obrazek clipart.

Wypróbuj!

7.  Kliknij menu Mapy bitowe > Trasowanie 

konturów > Obrazek clipart.

6.  Zaznacz drugą mapę bitową. 

8.  Kliknij kartę Dopasowania i poeksperymentuj 

z ustawieniami. Eksperymentuj z elementami 

sterowania i obserwuj rezultaty przekształcania 

w oknie podglądu:

! Zaznacz pole wyboru Usuń artefakty JPEG, aby 

zredukować poziom artefaktów kompresji JPEG

i przywrócić szczegóły obrazka.

! Włącz opcję Ilustracja, aby uzyskać 

niskopoziomowe rozmywanie lub wyostrzanie.

! Włącz opcję Fotorealistyczne, która świetnie 

nadaje się do pracy ze zdjęciami.

Po lewej: standardowy wynik trasowania obrazka clipart.

9.  W tym przypadku, aby osiągnąć najlepszy 

rezultat, włącz opcję Fotorealistyczne i kliknij OK.

10.  Porównaj pierwszy wynik trasowania 

z drugim, uzyskanym z pomocą nowej opcji 

Fotorealistyczne. 

Po prawej: wynik trasowania obrazku clipart z wykorzystaniem nowej

opcji Fotorealistyczne.

http://www.coreldraw.com/coreldraw2020giats


Stosowanie stylu graficznego

1.  Kliknij , aby uzyskać dostęp do przykładowych plików i otwórz plik Design2.cdr tutaj

w programie CorelDRAW 2020.

2.  Zaznacz grupę obiektów (trzy rośliny doniczkowe I świecę).

4.  W oknie dialogowym stylów wybierz Miękkie pastele z listy Styl, dostosuj suwak 

Intensywność i kliknij OK.

3.  Kliknij menu Efekty  > Twórcze > Styl graficzny.

Wypróbuj!

Po lewej: oryginał.      Po prawej: z efektem Miękkie pastele.
Możesz wybierać spośród kilku efektów stylów graficznych. Przykłady 

(od lewej do prawej): Postimpresjonizm, Zachód słońca, Bloki drewniane, 

Wycinek drewna, Siena, Ziarniste. 

http://www.coreldraw.com/coreldraw2020giats


Stosowanie wewnętrznych cieni

1.  Kliknij , aby uzyskać dostęp do przykładowych plików tutaj

i otwórz plik Design3.cdr w programie CorelDRAW 2020.

Wypróbuj!

Zaznaczony obiekt zawierający zamknięte krzywe.

Cienie wewnętrzne (wszystkie z przesunięciem) zastosowane do wszystkich 

obiektów zawierających zamknięte krzywe.

Stosowanie cienia wewnętrznego do obiektu zawierającego zamknięte 

krzywe w prawym górnym rogu projektu.

Aby utworzyć cień wewnętrzny bez przesunięcia, 

pozostaw wskaźnik wewnątrz kształtu przy 

przeciąganiu lub ustaw pozycję poziomą i pionową 

na 0 na pasku właściwości. Im bliżej krawędzi 

przeciągniesz końcowy uchwyt, tym węższy będzie 

wewnętrzny cień.

W tym przykładzie zaczęliśmy od obiektu 

w prawym górnym rogu projektu.

6.  Powtórz kroki od 3 do 5 na pozostałych 

obiektach zawierających zamknięte krzywe.

3.  W przyborniku kliknij narzędzie Cień , 

a następnie Cień wewnętrzny na pasku 

właściwości.

5.  Przeciągaj wskaźnik od środka obiektu, aż cień 

wewnętrzny osiągnie odpowiedni rozmiar. Im 

bliżej krawędzi przeciągniesz końcowy uchwyt, tym 

węższy będzie wewnętrzny cień.

W tym przykładzie użyto funkcji Cień - wtapianie 

o wartości 4 dla środkowego obiektu.

Możesz poeksperymentować z wartościami pól 

Cień - wtapianie na pasku właściwości, aby 

uzyskać wiele różnych rezultatów.

4.  Na pasku właściwości wpisz 10 w polu 

Cień - wtapianie. 

2.  Wybierz w pliku przykładowym jeden z obiektów zawierających 

zamknięte krzywe.

http://www.coreldraw.com/coreldraw2020giats


Stosowanie efektów wtapiania Projektowanie z użyciem
czcionek zmiennych

! Zaokrąglone — powoduje, że przyrosty 

przezroczystości są małe na początku obszaru 

wtapianego, większe w środku i znów małe na 

końcu obszaru

5.  Poeksperymentuj z opcjami krawędzi:

! Liniowo — powoduje zmiany przezroczystości 

krawędzi w równych przyrostach od początku 

do końca wtapianej sekcji

2.  Zaznacz jeden z obiektów przedstawiających 

chmury.

3.  Kliknij menu Efekty > Rozmycie > Wtapianie.

1.  Kliknij , aby uzyskać dostęp do tutaj

przykładowych plików i otwórz plik Design4.cdr 

w programie CorelDRAW 2020.

4.  Wpisz 45 w polu Szerokość.

2.  W przyborniku kliknij narzędzie Tekst .

3.  Na pasku właściwości wybierz Bahnschrift 

(Windows 10) lub Skia (macOS) z listy czcionek.

5.  Kliknij przycisk Czcionki zmienne na pasku 

właściwości i przesuń suwaki Szerokość oraz Grubość, 

aby zmienić wygląd czcionki.

1.  Utwórz nowy plik w programie CorelDRAW.

Czcionki zmienne są oznaczone ikoną . 

4.  Wpisz tekst na rysunku i zaznacz go.

Wskazówka: Po utworzeniu wariantu czcionki, który Ci się spodoba, możesz go zapisać jako styl 

do ponownego wykorzystania. Korzystając z narzędzia Wskaźnik , kliknij prawym przyciskiem myszy 

(Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (macOS) obiekt tekstowy. Następnie wybierz 

Style obiektu > Nowy styl z > Znak i wpisz nazwę w polu Nazwa nowego stylu.

Wypróbuj!

Możesz zmiękczyć krawędzie obiektów wektorowych z użyciem efektu Wtapianie.

Przykłady czcionki zmiennej 

Bahnschrift.

W przypadku tej czcionki zmiennej górny suwak pozwala 

dostosować szerokość czcionki, a dolny — jej grubość. Liczba 

dostosowywalnych właściwości jest określana przez 

projektanta czcionki.

http://www.coreldraw.com/coreldraw2020giats


Tomasz  Mroziński



Wymagania systemowe

Ÿ Mysz lub tablet

Ÿ Do instalacji i uwierzytelnienia pakietu CorelDRAW Graphics Suite oraz korzystania 

z niektórych elementów oprogramowania, funkcji i zasobów online wymagane jest 

połączenie z Internetem.

Ÿ Wielordzeniowy procesor Intel z obsługą systemów 64-bitowych 

(4 rdzenie logiczne lub więcej)

Ÿ macOS Catalina (10.15), 10.14 lub 10.13 z najnowszymi poprawkami

Ÿ 4 GB miejsca na dysku twardym na pliki aplikacji 

(zalecany dysk SSD); systemy plików uwzględniające wielkość liter 

nie są obsługiwane

Ÿ Karta graficzna z obsługą OpenCL 1.2 (zalecana)

Ÿ Rozdzielczość ekranu 1280 x 800 (zalecana 1920 x 1080)

Ÿ 4 GB RAM (8 GB RAM lub więcej zalecane)

Ÿ Rozdzielczość ekranu 1280 x 720 przy 100% (96 dpi)

Ÿ 4 GB miejsca na dysku twardym

Ÿ Windows 10*, Windows 8.1 lub Windows 7, w wersji 64- lub 32-bitowej** 

z najnowszymi aktualizacjami i dodatkami Service Pack

Ÿ Microsoft.NET Framework 4.7.2

Ÿ Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 11 lub nowsza

Ÿ Karta graficzna z obsługą OpenCL 1.2 (zalecana)

Ÿ 4 GB RAM

Ÿ Ekran wielodotykowy, mysz lub tablet

Ÿ Napęd DVD (do instalacji wersji w pudełku);

Instalacja z dysku DVD wymaga pobrania do 900 MB

Ÿ Do instalacji i uwierzytelnienia pakietu CorelDRAW Graphics Suite oraz 

korzystania z niektórych elementów oprogramowania, funkcji i zasobów online 

wymagane jest połączenie z Internetem. 

Ÿ Intel Core i3/5/7/9 lub AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

** Funkcje korzystające ze sztucznej inteligencji (AI) wymagają 64-bitowych aplikacji. Funkcje korzystające 

z AI nie są obsługiwane przez 32-bitowe aplikacje pakietu CorelDRAW Graphics Suite.

* Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 obsługuje system Windows 10 w wersjach 1903, 1909 i nowszych 

wprowadzanych na rynek w trakcie cyklu życia pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2020. Czcionki zmienne 

są obsługiwane tylko przez Windows 10.



Informacje o firmie Corel

Aby dowiedzieć się więcej na temat firmy Corel, odwiedź stronę www.corel.com

Produkty firmy Corel umożliwiają milionom współpracujących specjalistów na całym świecie szybsze uzyskiwanie wspaniałych 

rezultatów. Oferując jedne z najbardziej znanych w branży marek oprogramowania, dajemy indywidualnym klientom i zespołom 

narzędzia do tworzenia, współpracy i osiągania imponujących wyników. Nasz sukces jest efektem nieustannego zaangażowania 
® ® ® ® ®w dostarczanie szerokiej gamy innowacyjnych aplikacji, takich jak CorelDRAW , ClearSlide , MindManager , Parallels  i WinZip , aby 

inspirować użytkowników i wspierać ich w osiąganiu celów.

Copyright © 2020 Corel Corporation. 

®Przewodnik recenzenta pakietu CorelDRAW  Graphics Suite 2020

Corel, logo Corel, logo balonu Corel, CorelDRAW, logo balonu CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel 
PHOTO-PAINT, Font Manager, LiveSketch, MindManager, Pointillizer, PowerTrace, Smart Carver i WinZip 
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation lub jej spółek 
zależnych, zarejestrowanymi w Kanadzie, USA i innych krajach. ClearSlide jest znakiem towarowym lub 
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ClearSlide Inc. w Kanadzie, USA i innych krajach. Parallels jest znakiem 
towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Parallels International GmbH w Kanadzie, USA i innych 
krajach. Apple Pencil, iPad, Mac i macOS to znaki towarowe firmy Apple Inc. Wszystkie inne wymienione znaki 
towarowe należą do ich właścicieli. 

Patenty: www.corel.com/patent

Informacje dotyczące danych technicznych produktu, cen, opakowania oraz wsparcia i informacje techniczne 
(„specyfikacje”) odnoszą się wyłącznie do pełnej wersji oprogramowania w angielskiej wersji językowej.
 Specyfikacje odnoszące się do wszelkich innych wersji (także pozostałych wersji językowych) mogą się różnić.

FIRMA COREL DOSTARCZA INFORMACJE W STANIE „TAK, JAK JEST”, NIE UDZIELAJĄC JAKICHKOLWIEK INNYCH 

GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, 

SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ CZY PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ANI 

GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA, STATUTÓW, ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, PRZEBIEGU 

TRANSAKCJI ANI Z ŻADNYCH INNYCH ŹRÓDEŁ. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA 

ZWIĄZANE Z PODANYMI INFORMACJAMI ORAZ SKUTKAMI ICH WYKORZYSTANIA. FIRMA COREL NIE PONOSI 

ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA, INNYCH OSÓB ANI JEDNOSTEK ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, 

PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DOCHODÓW LUB ZYSKÓW, UTRATĘ 

LUB USZKODZENIE DANYCH, LUB INNE STRATY KOMERCYJNE LUB GOSPODARCZE, NAWET GDYBY FIRMA COREL 

ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB MOŻNA BYŁO JE PRZEWIDZIEĆ. FIRMA 

COREL NIE PONOSI RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA STRON TRZECICH. MAKSYMALNA ŁĄCZNA 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY COREL WZGLĘDEM ODBIORCY NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ OPŁATY PONIESIONEJ NA 

ZAKUP NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. W NIEKTÓRYCH KRAJACH LUB JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE NIE JEST DOZWOLONE, ZATEM POWYŻSZE 

OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

https://www.youtube.com/watch?v=PzRFBxJVoQo&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp
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