
 

 

Podstawy edycji tekstów 

 
Cele: 
- stosuje style i szablony w dokumentach; 
- stosuje zaawansowane formatowanie tabel; 

- umieszcza obiekty innych aplikacji w dokumencie; 
- poprawnie zapisuje skomplikowane wzory matematyczne w dokumencie. 
  
Treści prezentowane na lekcji: 
Korzystając z pakietu biurowego, warto najpierw przygotować sobie środowisko pracy, np. określić, 
gdzie i w jaki sposób mają być zapisywane pliki, lub skąd mają być odczytywane, czy jest włączona 
opcja automatycznego zapisywania modyfikacji pliku tekstowego, która pozwoli zapobiec całkowitej 
utracie danych, nawet w przypadku braku dopływu prądu. 

W starszych wersjach oprogramowania odpowiednie ustawienia były dostępne w opcjach menu 
głównego Narzędzia. W nowszych, można je odnaleźć klikając na przycisk pakietu Office. 
Pismo urzędowe należy pisać starannie, najlepiej jest wykorzystywać do tego celu dostępne 
szablony. W jednym piśmie nie powinno się stosować więcej niż dwóch, trzech krojów czcionek. 
Czcionka nie powinna być ani za mała, ani za duża, najlepiej 12 punktów drukarskich. Stosowanie 
akapitów zwiększa czytelność tekstu. Można uniknąć zbyt dużych odstępów między wyrazami 
poprzez zastosowanie dzielenia wyrazów. Optymalny odstęp między wierszami, to 1,5 wiersza. W 

przypadku obszernych tekstów najpierw warto utworzyć plan tekstu lub jego konspekt. W całym 
tekście należy zachowywać jednolitość formy. 
Należy pamiętać, że wyrazy powinny być oddzielone tylko jedną spacją. Klawiszem Enter nie należy 
przemieszczać kursora do następnej strony, gdyż do tego celu służy narzędzie: Podział strony. 
Word umożliwia też dodawanie nagłówków i stopki dla stron. Szczególnym przypadkiem jest 
numerowanie stron. Po uruchomieniu odpowiedniej funkcji tekst lub numeracja stron jest 
wyświetlana na każdej ze stron w górnej, albo dolnej części strony. Opcja ta jest przydatna np. do 

umieszczania tytułu pracy czy rozdziału, autora pisma itp. 
Przed wydrukowaniem tekstu warto jeszcze sprawdzić pisownię. Istnieje też możliwość 
automatycznego poprawiania lub podkreślania w celu poprawienia błędów. 
Standardowa klawiatura zawiera najczęściej tylko 102 klawisze. Jednak dodatkowe znaków, których 
nie da się wprowadzić bezpośrednio z klawiatury, zawiera opcja Symbol. Można też tak 
skonfigurować program, by niektóre symbole mogły być wprowadzane z klawiatury przy użyciu 
pewnych określonych kombinacji klawiszy. 
Rozmieszczając tekst na stronie, można wykorzystać narzędzie do wstawiania lub rysowania tabel. 
Tabela nie zawsze musi być widoczna. Może ona służyć do redagowania strony – szablonu np. 
zaproszenia, strony tytułowej, wizytówki itd. Najpierw tworzy się ramki w miejscach, gdzie ma być 
tekst, a po jego wprowadzeniu i dokonaniu ostatecznych korekt, krawędzie tabel można ustawić jako 
niewidoczne. 
Wykorzystując tabele do tworzenia bazy danych, warto pamiętać o możliwości ich sortowania i 
odpowiedniej zmiany koloru ich wierszy, by zwiększyć czytelność danych w tabeli. 
Redagując stronę czasopisma, często przydaje się możliwość rozpoczynania tekstu inicjałem. W 

edytorze można w dowolny sposób formatować inicjał zmieniając czcionkę, sposób położenia, 
wysokość i odległość od tekstu. 
Opcja: Kolumny umożliwia przekształcenie domyślnego tekstu jednokolumnowego w dowolną ilość 
kolumn na stronie, oraz modyfikację ich szerokości i odstępów między nimi. Dodatkowo jest 
dostępna funkcja rozdzielenia kolumn linią pionową. 
Tekst może być również edytowany z wykorzystaniem list wielopoziomowych, numerowania i 
punktowania. Wszystkie przyczyniają się do poprawienia czytelności i uporządkowania reguł lub 

przepisów. 
Word umożliwia też tworzenie obramowań i cieniowanie tekstu (funkcja jest przydatna np. przy 
tworzeniu dyplomu). Można też wstawić pole tekstowe i sformatować go w inny sposób, niż jest 
domyślnie na stronie. 
W niektórych przypadkach wykorzystuje się jeszcze dostępną funkcję znaku wodnego. Często taki 
znak wodny, to wyraz, np.: wzór, specimen, formularz, kopia, oryginał, logo szkoły czy firmy itp, ale 
też może to być jakiś obraz. 

Word nie jest specjalnym narzędziem do rysowania, ale można w nim narysować wiele prostych 
elementów, a także wstawić skomplikowane obiekty graficzne, np. tekst WordArt, dostępny ClipArt, 
a nawet wykres czy nowy rysunek, w którym umieścimy elementy, tzw. autokształty. 
W dawniejszych wersjach była specjalna funkcja do tworzenia schematów blokowych, obecnie 



 

 

bogactwo dostępnych kształtów zastępuje tę funkcję, a wprowadzenie tekstu wewnątrz danego 
kształtu jest możliwe po wybraniu opcji: Dodaj tekst w menu kontekstowym. 
Do zapisywania złożonych wzorów matematycznych, zawierających różnego typu znaki działań, 
potęgi i indeksy służy edytor równań (w starszych wersjach: Microsoft Equation. Może się tak 
zdarzyć, że na liście obiektów nie ma Edytora równań, wtedy należy postępować zgodnie z instrukcją 
zawartą w tematach pomocy na temat Edytora równań. Z pozycji dodawanie i usuwanie programów 
Panelu sterowania wybiera się przycisk Zmień przy podświetlonym pakiecie Office). W edytorze 

wzory są zapisywane pismem pochyłym, ale występujące w nich liczby – pismem prostym. 
  
Zadania: 
1. Zmodyfikuj poniższy tekst zgodnie z ponumerowanymi czynnościami: 
a) Wykorzystaj tabelę do rozmieszczenia w górnej części dokumentu danych o szkole i daty 
(element pierwszy) 
b) Tytuł wykonaj w WordArcie (element pierwszy) 
c) Wykonaj listę wielopoziomową (element drugi) 
d) Wykonaj tabelę, posortuj dane wg pierwszej kolumny i odpowiednio sformatuj tabelę (element 
trzeci) 
e) Wklej (Printscreen) z widokiem edytora tekstu (element czwarty) 
f) Opisz na obrazku pasek tytułowy, pasek menu, pasek narzędzi i pasek stanu (element czwarty) 
g) Wykonaj wypunktowanie kropką pustą w środku i tekst umieść w dwóch kolumnach (element 
piąty) 

h) Napisz równanie wykorzystując zapis słowny (element szósty) 
i) Nadaj nazwom: element od jeden do sześć kolejno style: nagłówek 1 do nagłówek 6 i na końcu 
tekstu wstaw spis treści (cały dokument) 
j) Wstaw nagłówek ze swoim imieniem i nazwiskiem, a w stopce numer strony. 
k) Wykonaj podział strony w następnym wierszu. 
  
Element pierwszy 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane 
Wpisz datę jako autopole 
Podstawy korzystania z pakietu biurowego 
Element drugi 
Pakiet biurowy składa się z następujących aplikacji: 
Edytor tekstu 
Arkusz kalkulacyjny 
Program do prezentacji 
Element trzeci 
W zależności od możliwości, na większości komputerów z systemem Windows są zainstalowane 
płatne aplikacje Microsoft Office lub darmowe aplikacje Open Office. 
Aplikacje Microsoft Office i ich rozszerzenia: 
Word - *.doc lub *.docx 
Excel - *.xls lub *.xlsx 
Power Point - *.ppt lub *.pptx 

Aplikacje Open Office i ich rozszerzenia: 
Writer - *.odt 
Calc - *.ods 
Impress - *.odp 
Element czwarty 
Aplikacja Word ma następujący wygląd 
[Printscreen] z uruchomionym edytorem tekstu i opisem podstawowych elementów okna programu. 
Element piąty 
Jest bardzo przydatna w użytkowaniu, gdyż umożliwia zastosowanie m.in.: 
szablonów, 
podziału strony, 
dzielenia wyrazów, 
automatycznego poprawiania, 
symboli, 
tabel, 

inicjałów, 
kolumn, 
list wielopoziomowych, 



 

 

numerowania i punktowania, 
wstawiania znaku wodnego, 
wstawiania WordArt i ClipArt, 
edytora skomplikowanych równań. 
Element szósty 
By zapisać równanie: pierwiastek trzeciego stopnia z kwadratu ilorazu liczby jeden i liczby x z 
indeksem jeden jest równy liczbie y, nie trzeba osobnego programu, a wystarczy jedynie 

wykorzystać odpowiednią funkcję w aplikacji Word. 
 
Poniżej prezentuję prawidłowe rozwiązanie: 

Element pierwszy 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem 
ul. Słoneczna 1  
34-500 Zakopane 

niedziela, 14 października 2012 

 

 

Element drugi 

1. Pakiet biurowy składa się z następujących aplikacji: 
1.1. Edytor tekstu 
1.2. Arkusz kalkulacyjny 

1.3. Program do prezentacji 

Element trzeci 

W zależności od możliwości, na większości komputerów z systemem Windows są zainstalowane płatne aplikacje Microsoft Office lub darmowe 

aplikacje Open Office. 

Aplikacje Microsoft Office i ich rozszerzenia: Aplikacje Open Office i ich rozszerzenia: 

Excel *.xls *.xlsx Calc *.ods 

Power Point *.ppt *.pptx Impress *.odp 

Word *.doc *.docx Writer *.odt 

Element czwarty 

Aplikacja Word ma następujący wygląd: 

 

 
  

Pasek tytułu 

Pasek menu 

Pasek narzędzi 

Pasek stanu 



 

 

Element piąty 

Jest bardzo przydatna w użytkowaniu, gdyż umożliwia zastosowanie m.in.: 

o szablonów, 
o podziału strony, 
o dzielenia wyrazów, 
o automatycznego poprawiania, 

o symboli,  
o tabel,  

o inicjałów, 
o kolumn,  
o list wielopoziomowych, 

o numerowania i punktowania, 
o wstawiania znaku wodnego, 
o wstawiania WordArt i ClipArt, 
o edytora skomplikowanych równań. 

Element szósty 

By zapisać równanie: √(
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, nie trzeba osobnego programu, a wystarczy jedynie wykorzystać odpowiednią funkcję w aplikacji Word.  
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