
Tworzenie i wykorzystanie bloko w w 
AutoCAD 

Czym są bloki: 

Bloki są zdefiniowaną przez użytkownika formą obiektu rysunkowego składającego 

się z jednego lub większej ilości elementów rysunkowych (punktów, odcinków, 

wieloboków, okręgów, krzywych, lub innych bloków). 

Bloki jako takie mogą istnieć w pliku dwg, natomiast nie muszą być widoczne 

(wstawione) w żadnym miejscu naszego rysunku. W obrębie rysunku istnieją 

odniesienia do bloku (block references), posiadające określone parametry (skala – w 

blokach może być różna dla osi X,Y,Z; punkt wstawienia; atrybuty; warstwa; itd.). co 

oznacza, że jeśli usuniemy wystąpienie bloku z rysunku, to nie usuwamy go 

całkowicie z pliku. 

Wstawienie odniesienia do bloku do pliku AutoCADa skutkuje blokadą usunięcia 

danego bloku z pliku (np. metodą purge). 

Istnienie jednej tylko definicji bloku w odróżnieniu do wielu odniesień powoduje, że 

zmiana definicji bloku wywoła zmianę w wyglądzie wszystkich jego wystąpień 

(odniesień) 

Odniesienia bloków można zliczać i katalogować przy pomocy specjalnych funkcji 

AutoCADa, a następnie edytować w programach bazodanowych, lub arkuszach 

kalkulacyjnych. 

Odniesienia bloku można rozbijać, tzn. pozbawiać je właściwości bloku, zamieniać na 

pojedyncze obiekty z których powstał blok. 

Uwaga! 

Rozbity blok znika również ze spisów wystąpień bloków. 

Rodzaje bloków: 

1. Bloki statyczne – bloki o niezmiennej strukturze i wymariach, jednakowym 

wyglądzie (jedyny element zmieniany dynamicznie w blokach statycznych to 

ich atrybuty – czyli elementy tekstowe) 

2. Bloki dynamiczne – bloki o określonych parametrach, które można 

dostosowywać w czasie wstawiania wystąpienia określonego bloku do 

rysunku. 



Definiowanie bloku (przykładowy sposób) 

1. Narysowanie obiektu, który chcemy zamienić w blok. 

 
2. Zaznaczenie obiektu 

 
3. Uruchumienie polecenia „Utwórz blok” 

 



4. Wypełnienie okienka „Definicja bloku”, gdzie: 

Wersja 
angielska 

Wersja 
polska 

Znaczenie 

Name Nazwa Nazwa bloku, używana przy edycji, wstawianiu, 
wyszukiwaniu, oraz tabelach wystąpień bloków. 

Base 
point 

Punkt 
bazowy 

Punkt bazowy bloku, czyli punkt określony w definicji bloku 
jako podstawowy, a na rysunku stosowany do określenia 
miejsca wstawienia i punku obrotu i skalowania bloku. 
Efektem prawidłowego wskazania punktu bazowego jest 
możliwość wprowadzania zmian do samej definicji bloku w 
taki sposób, aby jego wstawienia po zmianach były nadal 
dobrze umiejscowione w rysunku. 
Opcja pick point – wskaż punkt spowoduje, że sami 
wskażemy kursorem punkt bazowy, możemy go też 
zadeklarować w jednostkach bezwzględnych rysunku.  

Obiekty Obiekty Wskazuje pule obiektów należących do danego bloku (jeśli 
zaznaczone przed uruchomieniem polecenia nie trzeba ich 
dodawać) 

Ważne! 

Aby nasze zaznaczenie stało się blokiem należy 
zaznaczyć opcję „convert to block” (zamień na blok). 

Behavior Zachowanie Annotative – opisowy * 

Scale uniformly – zablokuj współczynnik proporcji przy 
skalowaniu 

Allow Exploding – zezwól na rozbijanie – pozwala na 
rozbicie bloku, tzn na zamianę odniesienia do bloku na 
pojedyncze obiekty (pozbawienie ich właściwości bloku) 

 

5. Jeśli mieliśmy zaznaczoną opcję „Open in block Editor” AutoCAD 

przeniesienie nas do okienka edycji bloku (wygląd identyczny jak cały rysunek, 

jednakże widoczne jedynie obiekty należące do bloku). Jeśli wygląd bloku 

spełnia nasze oczekiwania klikamy „Close block editor”. 

 

 

 


