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PRAKTYCZNA PRACA SPRAWDZAJĄCA OPANOWANIE 
UMIEJĘTNOŚCI EDYTORA WORD:  

 
edytorze WORD możemy pisać czcionką pochyłą, 
pochyłą pogrubioną, pochyłą pogrubioną i 

podkreśloną oraz pochyłą podkreśloną. Można pisać czcionką 

większą i mniejszą oraz wstawiać przypisy1. 
Można także pisać indeks 

górny
 i indeks dolny. 

Można (teraz nie używaj klawisza Enter dla odstępu między liniami !) 

zwiększać (powyżej odstęp podwójny, a poniżej na 1,5 linii) i  

Zmniejszać odstęp pomiędzy liniami (poniżej odstęp pojedynczy) 

Można wstawiać cliparty (rozpoczęty tą linię od akapitu na 2 mc): 

 
 

zmieniać ich rozmiar  , traktując je jako można 
znak jak również obramować i otaczać tekstem. 
Można także wprowadzić ramkę z cieniem . Jeśli nie 
wiesz co zrobić zadzwoń pod  123-456 lub 
napisz do nas  korzystając z odpowiedniego §. 

Można także fragment tekstu obramować                                    

lub go wyróżnić. 
  

                                                           
1
 Próba przypisu 

W 

 

Komentarz [E1]:  Arial 16pkt, tam 

gdzie nie ma komentarza piszemy Arial 
16pkt. 

Komentarz [E2]: Bookman Old Style 
45pkt 

Komentarz [E3]: Arial 10pkt 

Komentarz [E4]: j.w. 

Komentarz [E5]: Arial 14pkt 

Komentarz [E6]: Arial 11pkt 

Komentarz [E7]: Arial 10pkt. 
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Pamiętaj, że możesz tekst (wykonaj odpowiednia formatowanie!); 
Wyrównywać do lewej, 

do prawej 
centrować, a także 

justować linie w których nie użyłeś znaku Enter. 
Możliwe jest także 

 automatyczne 

 wypunktowywanie 
lub 

1. wyliczanie 
2. tekstu 

 
bardzo ważnym może być spełniona 
potrzeba pisania w kilku kolumnach  

fragmentu swojego dokumentu, np. 
rozdzielonych linią pionową 

 

Możemy tworzyć i edytować skomplikowane tabele: 

 lewo Środek prawo 

      kwota  

     Kwoty obok wpisuj z 
odp. tabulatorem 

123,34  

    34,123  

1 2 3     Wynik obok 
automatycznie 
wyliczony i 
pogrubiony 

157,463  

4 5 6 

7 8 9 

A w prostszych przypadkach skorzystać z tabulatorów: 
 
l.p. do lewej  centruj  do prawej   dziesiętny 
1 nowak  mężczyzna  super    123,34 
12 Nowakowa  kobieta  extra klasa   0,234 
123 Kacperek  chłop   swój    11 
 

Można też edytować skomplikowane 
zależności matematyczne: Nożna obok tych 
wzorów pisać dowolne komentarze. 

Najczęściej są to numery kolejne 
wzorów. Właśnie rysunki mogą ignorować 
tekst a na nich możemy tworzyć pola tekstowe 
które po zgrupowaniu mogą tworzyć jeden obiekt, który można 
dowolnie przesuwać. 
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Komentarz [E8]: Arial 12 pkt 
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Wprowadź automatyczne numerowanie stron w stopce z 
wyśrodkowaniem! 
 
 
 


