
Dokumenty o złożonej strukturze 

 
Cele: 
- potrafi przygotować dokument tekstowy do stworzenia automatycznych spisów; 
- jest przekonany o możliwości znacznego zaoszczędzenia czasu dzięki wykorzystaniu 
automatycznych spisów; 
- pamięta o konieczności aktualizacji spisów w przypadku modyfikacji tekstu pracy. 

 
Treści prezentowane na lekcji: 
W edytorze Microsoft Word istnieją style specjalistyczne, służące do tworzenia automatycznych 
spisów. By utworzyć spis treści, należy zmienić styl tytułów rozdziałów z normalnego na jeden z 
nagłówków w zależności od ilości poziomów, które chcemy w spisie treści otrzymać. 
Utworzony w ten sposób spis treści ma dodatkowo taką zaletę, że automatycznie tworzą się 
hiperłącza do tych rozdziałów. Przy dużej ilości stron, pozwala to na szybkie odnalezienie 
poszukiwanego fragmentu tekstu. 
Późniejsza modyfikacja tekstu nie zmienia automatycznie spisu treści. Trzeba zatem ponownie 
wywołać funkcję tworzenia spisu treści lub jego aktualizację w nowszej wersji oprogramowania. 
Tytuły rozdziałów i podrozdziałów można numerować automatycznie wybierając do tego celu 
narzędzie listy wielopoziomowej. 
W edytorze tekstu Word można także wstawić podpisy dla zdjęć ilustracji, tabel i innych obiektów. 
Różnica między wstawianiem spisu treści, a wstawianiem podpisów polega na tym, że dla podpisów 
nie zmienia się stylu tekstu, a wybiera opcję wstaw podpis z menu Odwołania. Tylko wtedy 

komputer będzie wiedział, który tekst ma być brany pod uwagę przy sporządzaniu spisu ilustracji, 
tabel czy innych obiektów. 
Podczas pisania długich prac tekstowych może zaistnieć konieczność wykorzystania czyjegoś cytatu 
albo zamieszczenia na końcu pracy wykorzystywanej bibliografii. 
W edytorze tekstu przewidziano możliwość wielokrotnego posługiwania się tym samym źródłem i 
dlatego istnieje możliwość automatyzacji wpisów. Można zyskać pewność, że dzięki temu narzędziu 
wszystkie pozycje bibliografii będą napisane w identycznym stylu i można zaoszczędzić czas przy 

wprowadzaniu autorów cytatów, wybierając ich z listy wcześniej wprowadzonej do komputera (np. w 
wersji Word 2007: Odwołania/Cytaty i bibliografia/Zarządzaj źródłami). 
Ciekawą funkcją w edytorze tekstu jest jeszcze możliwość stworzenia indeksu, czyli alfabetycznego 
wykazu ważnych słów lub zwrotów stosowanych w pracy. Oprócz spisu treści, indeks w istotny 
sposób przyczynia się do ułatwienia wyszukiwania określonych treści w pracy. 
Słowa w indeksie powinny być zapisane w mianowniku. Wszystkie funkcje dotyczące stworzenia 
indeksu też są w menu Odwołania i grupie Indeks. 
 
Zadania: 
1. Dla podanego tekstu wykonaj: 
- spis treści; 
- spis tabel i wykresów; 
- spis ilustracji; 
- indeks. 

2. Stwórz bibliografię na końcu tekstu i wykorzystaj ją do umieszczenia cytatu w kilku miejscach 
dokumentu. 

 


