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Plan przygotowań do egzaminu

Stanowią dowód wiedzy i umiejętności. Sprzyjają 
szybszemu rozwojowi zawodowemu, zwiększają 
produktywność i wiarygodność. 

Ogromne znaczenie dla sukcesu ma przygotowanie 
do egzaminu. Zarezerwuj czas na opracowanie 
i sprawdzenie planu przygotowań, weź udział w 
kursie w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym 
Autodesk (ATC®), a ucząc się, korzystaj z oficjalnych 
materiałów. Równie ważne jest doświadczenie 
praktyczne.

Dostępne poziomy certyfikatów

Egzamin AutoCAD Certified User obejmuje 
zarówno wymagania edukacyjne jak i 
branżowe opracowane tak, aby użytkownicy 
oprogramowania Autodesk® AutoCAD® mogli 
szczycić się umiejętnościami niezbędnymi do 
kontynuowania kariery w projektowaniu —  
czy uczęszczają na studia, rozpoczynają pracę,  
czy chcą uzyskać certyfikat branżowy. Więcej 
informacji znajduje się na stronie  
www.certiport.com/autodesk.

Szkoły mogą zostać Autoryzowanymi Centrami 
Certiport® (Certiport Authorized Center) i 
organizować w swoich salach egzaminy na 
poziomie Autodesk Certified User. Aby uzyskać 
więcej informacji, należy skontaktować się z 
Certiport za pośrednictwem witryny  
www.certiport.com.

Egzamin AutoCAD 2015 Certified  
Professional ma sprawdzać wiedzę 
użytkowników profesjonalnych w zakresie 
narzędzi, funkcji i typowych zadań wykonywanych 
w oprogramowaniu AutoCAD 2015. Znajdź 
Autoryzowane Centrum Certyfikacji Autodesk  
na stronie autodesk.starttest.com.

Kursy prowadzone przez instruktorów  
w ATC

W programie ATC dostępna jest globalna sieć 
specjalistów ds. szkoleń oferujących wiele różnych 
materiałów szkoleniowych. Autodesk zaleca 
osobom przystępującym do egzaminów, aby  
wzięli udział w kursach przygotowujących do 
certyfikacji lub z zakresu obsługi wybranych 
produktów. Wyszukiwarka ATC znajduje się na 
stronie www.autodesk.com/atc.

Oficjalne materiały edukacyjne

Oficjalne materiały ułatwiające przygotowanie 
się do egzaminów certyfikacyjnych Autodesk są 
publikowane przez ASCENT (oficjalne podręczniki 
szkoleniowe Autodesk) i Wiley (oficjalne 
wydawnictwo Autodesk). Powyższe podręczniki 
obejmują tematy, podtematy i cele wymienione w 
tym planie przygotowań do egzaminu. Korzystają  
z nich ATC i można je kupić w różnych formatach 
na stronach www.ascented.com i  
www.wiley.com/go/autodeskofficialpress.

Społeczność akademicka Autodesk

Społeczność akademicka Autodesk® oferuje 
studentom i nauczycielom bezpłatne 
oprogramowanie, materiały i pomoce naukowe. 
Więcej informacji znajduje się na stronie  
students.autodesk.com.

Zalecane poziomy doświadczenia

W przygotowaniach do egzaminu ogromne 
znaczenie ma doświadczenie praktyczne.  
Należy poświęcić czas na naukę obsługi  
produktu i stosowanie wyuczonych umiejętności.

Egzamin na poziomie Certified User:

Kurs AutoCAD 2011–2015 (lub równoważny)  
oraz 50 godzin zajęć praktycznych

Egzamin na poziomie Certified Professional:

Kurs AutoCAD 2015 (lub równoważny) oraz  
400 godzin zajęć praktycznych

Do każdego egzaminu certyfikacyjnego można 
przystąpić trzy razy w ciągu 12 miesięcy

Więcej informacji o programie certyfikacji  
Autodesk znajduje się na stronie  
www.autodesk.com/certification.

Certyfikaty Autodesk

Certyfikaty Autodesk to powszechnie uznawane w branży świadectwa umiejętności, 
które mogą pomóc w osiąganiu sukcesów w karierze projektanta.

http://www.certiport.com/autodesk
http://www.certiport.com/
http://autodesk.starttest.com
http://http://www.autodesk.pl/adsk/servlet/partner/search?siteID=553660&id=15873737
http://www.ascented.com
http://www.wiley.com/go/autodeskofficialpress
http://students.autodesk.com
http://www.autodesk.com/certification


Tematy i cele egzaminów
Zalecamy przejrzenie tematów i celów w trakcie przygotowań do certyfikacji. Należy pamiętać, że niektóre cele mogą nie być sprawdzane podczas egzaminu certyfikacyjnego.

Egzamin na poziomie Autodesk Certified User składa się z 30 pytań z odpowiedziami wielokrotnego wyboru, wymagających odpowiedniego dopasowania elementów, 
wskazywania i klikania („hot-spot”) oraz z zadań praktycznych, których celem jest określenie, czy uczniowie rozumieją zasady działania oprogramowania AutoCAD i potrafią 
się nim efektywnie posługiwać. Egzamin trwa 50 minut. Więcej informacji znajduje się na stronie www.certiport.com/autodesk.

Egzamin na poziomie Autodesk Certified Professional składa się z 35 pytań, z których większość wymaga utworzenia lub zmodyfikowania pliku danych w oprogramowaniu 
AutoCAD, a następnie wpisania odpowiedzi we właściwym polu. Do innych typów należą pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru, wymagające dopasowania 
odpowiednich elementów oraz wskazywania i klikania. Egzamin trwa 2 godziny (w niektórych krajach może zostać przedłużony). Znajdź Autoryzowane Centrum Certyfikacji 
Autodesk na stronie autodesk.starttest.com.

Autodesk, AutoCAD, the Autodesk logo, and ATC are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other  
countries. All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifications  
at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2014 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty Autodesk

Więcej informacji: www.autodesk.com/certification

Aby przystąpić do egzaminu na poziomie Certified User, należy zapoznać 
się z dodatkowymi informacjami w witrynie Certiport:  
www.certiport.com/autodesk

Aby przystąpić do egzaminu na poziomie Certified Professional, należy 
znaleźć Centrum Certyfikacji Autodesk: autodesk.starttest.com

User Professional

STOSOWANIE PODSTAWOWYCH 
UMIEJĘTNOŚCI RYSOWANIA

Tworzenie, otwieranie i publikowanie 
plików

Rysowanie okręgów, łuków i wielokątów

Rysowanie linii i prostokątów

Linie zaokrąglenia i fazowania

Wybieranie obiektów

Używanie układów współrzędnych

Używanie menu wprowadzania  
dynamicznego, bezpośredniej  
odległości i skrótów

Używanie poleceń paska narzędzi 
Zapytania

KORZYSTANIE Z POMOCY PRZY 
RYSOWANIU

Używanie śledzenia lokalizacji względem 
obiektu

Używanie trybu ortogonalnego  
i śledzenia biegunowego

Używanie skoków biegunowych

Używanie stałych trybów lokalizacji 
względem obiektu

Praca z siatką i lokalizacją względem 
obiektu

EDYTOWANIE ELEMENTÓW

Tworzenie i używanie szyków

Tworzenie zbiorów wskazań

Rozciąganie obiektów

Edytowanie za pomocą uchwytów

Przenoszenie i kopiowanie

Używanie funkcji odsunięcia i lustra

Obracanie i skalowanie

Przycinanie i wydłużanie

PRACA Z KRZYWYMI

Łączenie obiektów zawierających splajny

Rysowanie i edytowanie polilinii  
dopasowanych do krzywej
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KONTROLOWANIE WIDOCZNOŚCI  
I WYGLĄDU OBIEKTÓW

Zmiana przypisania warstw obiektów

Przypisywanie właściwości wg obiektu 
lub warstwy

Zmiana właściwości obiektów

Kontrolowanie widoczności warstw

Zarządzanie właściwościami warstw

UŻYWANIE BLOKÓW I ODNOŚNIKÓW

Definiowanie bloków

Odniesienia do zewnętrznych rysunków  
i obrazów

Praca z blokami globalnymi

UŻYWANIE KRESKOWANIA I  
GRADIENTÓW

Stosowanie wzorów kreskowania

TWORZENIE I EDYTOWANIE TEKSTU

Tworzenie stylów tekstu

Pisanie tekstu w wierszach

WYMIAROWANIE
Tworzenie i stosowanie stylów  
wymiarowania

Używanie wielolinii odniesienia

UKŁADY I OBIEKTY OPISOWE

Tworzenie stylów i obiektów opisowych

Tworzenie układów

Używanie polecenia Okno

Używanie rzutni

DRUKOWANIE (DRUKARKI I PLOTERY)

Ustawianie opcji drukowania (drukarki 
i plotery)

http://www.certiport.com/autodesk
http://autodesk.starttest.com
http://www.autodesk.pl/adsk/servlet/index?siteID=553660&id=15715721
http://www.certiport.com/autodesk
http://autodesk.starttest.com



