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11.1 Instalacja 

Pobierz (z http://inkscape.org/en/download/) i uruchom program instalacyjny. Na początku pojawia się ekran 

"powitalny", a następnie ekran z umową licencyjną (Rysunek 11.1.1): 

 

                   

Rysunek 11.1.1 Instalacja GIMP — pierwsze dwa ekrany 

Po naciśnięciu przycisku Next > na ekranie License Agreement, przejdziemy do ekranu Choose Components 

(Rysunek 11.1.2): 

 

                   

Rysunek 11.1.2 Wybór opcji instalacji 

Warto dopilnować, aby na ekranie Choose Components. wyłączyć z komponentów wszelkie tłumaczenia poza 

angielskim (obowiązkowe) i polskim. Na ekranie Choose Install Location można zmienić domyślny folder pro-

gramu. 

 
Po naciśnięciu przycisku Install wykonuje się instalacja (Rysunek 11.1.3): 

 

                   

Rysunek 11.1.3 Instalacja Inkscape - ekrany: postępu i finalny 

Możesz tutaj dodać 
tłumaczenie na polski 
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Kiedy otworzysz po raz pierwszy Inkscape, program może być w języku polskim (choć nie zawsze — wydaje mi 

się że to zależy od wersji Windows, której używasz). Proponuję przełączyć się na język angielski (z tych samych 

przyczyn, dla których sugeruję używać języka angielskiego w GIMP — por. str. 608). Zacznij od otwarcia okna 

ustawień programu (Plik Ustawienia Inkscape’a — Rysunek 11.1.4): 

 

 

Rysunek 11.1.4 Inkscape: przejście do ustawień programu 

W oknie ustawień wybierz sekcję Interfejs. W niektórych Windows język angielski może figurować jako język 

Domyślny systemu (Rysunek 11.1.5) w innych znajdziesz go jako angielski (w kilku odmianach: amerykań-

skiej, kanadyjskiej, brytyjskiej): 

 

 

Rysunek 11.1.5 Inkscape — zmiana języka programu 

Przełącz język na angielski (lub, jeżeli nie możesz znaleźć takiej pozycji na liście — na Domyślny systemu). W 

oknie Ustawienia Inkscape’a nie ma żadnego przycisku „OK”. Wystarczy że zamkniesz Inkscape i uruchomisz 

go powtórnie.  

Otwiera okno ustawień programu (Inkcape 0.48) 
UWAGA: w Inkscape 0.91 to polecenie znajduje 
się u dołu menu Edycja, w razie czego użyj 
skrótu klawiatury 

2. Przełącz język polski 
na angielski 

1. Przejdź do sekcji 
Interfejs 

Gdy nie widzisz na tej liście pozycji 
angielski, to prawdopodobnie kryje 
się pod nazwą Domyślny systemu 
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Po powtórnym uruchomieniu program wyświetla wszelkie opisy w języku angielskim (Rysunek 11.1.6): 

 

 

Rysunek 11.1.6 Okno Inkscape (domyślny układ ekranu) 

Jeżeli nie lubisz pakietów instalacyjnych, możesz to zrobić inaczej. Pobierz z http://inkscape.org/en/download/ 

pliki programu spakowane w formacie 7z (Rysunek 11.1.7): 

 

 

Rysunek 11.1.7 Pobranie Inkscape w postaci spakowanego folderu 

Pobierz stąd spakowany 
folder z programem 
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• Format *.7z to alternatywa popularnego formatu *.zip. Jeżeli do tej pory nigdy jeszcze takich plików nie 

rozpakowywałeś, pobierz ze strony http://7-zip.org/ i zainstaluj program Open Source o tej samej nazwie.  

 
Gdy zajrzysz do wnętrza pliku pobranego ze strony Inkscape, przekonasz się że zawiera pojedynczy folder o 

nazwie inkscape (Rysunek 11.1.8): 

 

 

Rysunek 11.1.8 Zawartość pliku *.7z, pobranego z portalu Inkscape (okno programu 7-zip) 

Rozpakuj ten folder gdziekolwiek na swój dysk twardy  (na przykład do C:\Program Files\) i uruchom umiesz-

czony w środku plik inkscape.exe. Możesz także dodać skrót do tego programu do menu Start i na pulpit Win-

dows. 

 

 

W tym folderze znajduje się kompletny program 
(gotowy do użycia po rozpakowaniu) 

Okno programu 7-zip  


