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Droga Uczennico, drogi Uczniu!

W klasie czwartej zdobyliście wiele nowych umiejętności. Przed Wami kolejne 
ciekawe wyzwania. W tym roku poznacie nowe funkcje edytora tekstu i programu 
Scratch. Nauczycie się także przygotowywać atrakcyjne prezentacje i tworzyć 
animacje.

Na zajęciach ponownie spotkacie Robika. Czytajcie uważnie jego uwagi 
w ramkach z pinezką. Wskazówki te ułatwią Wam rozwiązanie niektórych 
problemów. Zaglądajcie też do „Serwisu dla ciekawskich”, w którym znajdziecie 
interesujące wiadomości z różnych dziedzin.

Choć w podręcznikach z serii „Lubię to!” przedstawiono głównie programy 
z pakietu MS Office w wersji 2013, podczas nauki można korzystać także z nieco 
starszego lub nowszego oprogramowania. Większość funkcji działa podobnie.

Dajcie się ponieść przygodzie – nie bójcie się odważnych i twórczych 
pomysłów! Nie rezygnujcie z szalonych projektów, a w trakcie wykonywania zadań 
śmiało dawajcie upust swojej wyobraźni.

Życzę dobrej zabawy z „Lubię to!”, samych szóstek i „dobrych bitów”. 

Autor

Pamiętaj, że podręcznik, który masz przed sobą, w kolejnych latach  
będzie służył Twoim młodszym koleżankom i kolegom. 
Dbaj o niego i nie pisz w nim.

 
Redakcja



Klawiatura
zamiast pióra
Piszemy w programie MS Word
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Czas na krótkie powtórzenie 
wiadomości o edytorze tekstu. 
W czwartej klasie było na ten temat 
sporo, na przykład jak zmienić 
wielkość czcionki, ustawić tekst 
względem marginesów, zastosować 
style i numerowanie. Przedstawiono 
też kilka zasad dotyczących 
opracowania dokumentu – warto 
ich przestrzegać, aby teksty 
wyglądały atrakcyjnie.

1.1. Dokumenty bez tajemnic
Powtórzenie wybranych wiadomości 
o programie MS Word

Istnieją różne edytory tekstu, jednak więk-
szość dostępnych w nich funkcji działa 
podobnie. Podręcznik pokazuje, jak uży-
wać progra mu Word, ale podczas pracy 
możesz skorzystać z innej aplikacji, jak 
choćby Apache OpenOffice Writer czy 
LibreOffice Writer. 
 Na zajęciach poświęconych powtó rze niu wybranych wiadomości o pro-
gramie Word:   
1. przypomnisz sobie główne narzędzia tego programu,
2.  otrzymasz od nauczyciela tekst i sformatujesz go zgodnie z obowiązują-

cymi zasadami.

Przypomnienie głównych narzędzi programu Word

Po otwarciu dokumentu programu Word na wstążce domyślnie wyświetla 
się karta Narzędzia główne. Można na niej między innymi wybrać krój 
czcionki oraz ustawić jej wielkość i kolor. Znajdziesz tu też opcje umożliwia-
jące wyróżnienie fragmentów tekstu w dokumencie, na przykład zakreślenie 
kolorem, pogrubienie czy podkreślenie.

1
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1.1. Dokumenty bez tajemnic

 Na karcie Narzędzia główne są również opcje pozwalające ustawić tekst 
na stronie: może on być wyśrodkowany, wyjustowany, wyrównany do lewej 
lub wyrównany do prawej (rys. 1).

Pole wyboru kroju czcionki

kolor czcionki.

Rys. 1. Wybrane opcje formatowania tekstu

 Wiele efektów formatowania tekstu można uzy-
skać dzięki zastosowaniu skrótów klawiszowych. 
Pamiętasz je jeszcze? Niektóre z nich znajdziesz 
w tabelach poniżej.
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Znajdź na to sposób
Kolega przysłał ci dokument, w którym jest 60 wyrazów. Połowa tekstu jest 
pochylona, jedna trzecia pogrubiona, a 18 wyrazów podkreślonych. Ile najmniej 
kliknięć myszą musisz wykonać, aby z całego tekstu usunąć wymienione 
elementy formatowania. Uwaga! Przyjmij, że zaznaczenie myszą fragmentu 
tekstu to jedno kliknięcie, a wszystkie operacje wykonasz tylko myszą.
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 Jeśli chcesz zastosować ciekawe wyróżnienie fragmentu tekstu, możesz 
skorzystać z opcji WordArt  na karcie Wstawianie (rys.    2). W tym celu 
zaznacz fragment, który chcesz sformatować, a następnie wybierz propozycję, 
która ci odpowiada.

Rys. 2. Wybór efektu artystycznego WordArt

 Fragment sformatowany w ten sposób staje się obiektem WordArt, który 
program Word traktuje jako obraz z wpisanym wewnątrz tekstem. Nadal 
jednak można go modyfikować, na przykład zmienić wielkość czcionki czy 
zastosować pogrubienie. 
 Tekst staje się czytelniejszy dzięki użyciu akapitów, czyli podzieleniu tekstu 
na mniejsze fragmenty, w których pierwszy wiersz najczęściej zaczyna się wcię-
ciem. Jeśli chcesz zwiększyć odstępy między akapitami lub zmienić interlinię, 
czyli odstępy między kolejnymi wierszami tekstu, kliknij w przycisk otwiera-
jący okno Akapit, dostępny na karcie Narzędzia główne, i ustaw odpowiednie 
wartości (rys. 3).

Rys. 3. Okno ustawień akapitu
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Sformatowanie tekstu w programie Word

Teraz sformatujesz tekst w dokumencie, który otrzy-
masz od swojego nauczyciela. Plik zapisz w folderze 
Teczka ucznia pod nazwą edycja_tekstu.

Wyróżnij tytuł. Możesz w tym celu na przykład 
zastosować inny kolor i pogrubienie lub zamienić 
go w tekst dekoracyjny przy użyciu opcji WordArt. 
Do głównej części tekstu zastosuj czcionkę o wielko-
ści maksymalnie 14 pkt.

Ważne jest przestrzeganie zasad tworzenia doku-
mentów. Kilka z nich znajdziesz poniżej.

• Znak interpunkcyjny, na przykład kropkę, przecinek, dwukropek, umieszczaj 

bezpośrednio za wyrazem – nie wstawiaj przed nim spacji. Za to zawsze rób 

odstęp po takim znaku lub grupie takich znaków (na przykład ???, ?!).

• Nie wstawiaj spacji po otwarciu ani przed zamknięciem nawiasu 

lub cudzysłowu.

• Nie zostawiaj na końcach wierszy pojedynczych liter. Aby elementy tekstu 

nie zostały rozdzielone, wstaw między nimi tak zwaną twardą spację 

(kombinacja klawiszy Ctrl  + Shift    + Spacja   ). 

• Dłuższy tekst trzeba dzielić na akapity – dzięki temu będzie on 

przyjemniejszy dla oka i łatwiejszy do przeczytania. Aby rozpocząć nowy 

akapit, wciśnij klawisz Enter . 

• Jeśli chcesz przenieść kursor do nowego wiersza, ale nie rozpoczynać 

kolejnego akapitu, użyj tak zwanego miękkiego entera ( Shift  + Enter ).

• Nie stosuj zbyt wielu elementów formatowania, na przykład krojów czcionek 

i kolorów. Ich nadmiar spowoduje, że tekst stanie się mało czytelny i będzie 

wyglądał niestarannie.

 Sprawdź, czy tekst w dokumencie jest sformatowany zgodnie z podanymi 
zasadami. Jeśli nie – popraw go.

2

Folder Teczka ucznia

w miejscu wskazanym przez 
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 Aby sprawdzić, czy dobrze formatujesz tekst, włącz opcję Pokaż wszystko .  
Jest ona dostępna na karcie Narzędzia główne. Dzięki wyświetlonym znacz-
nikom zobaczysz na przykład, czy gdzieś między wyrazami wstawiono dwie 
spacje. 
 Tekst powinien być także poprawny pod względem ortograficznym i inter-
punkcyjnym. W programie Word jest dostępne narzędzie Pisownia i grama-
tyka , które ułatwia wyszukanie i poprawienie błędów w tekście. Znajduje 
się ono na karcie  Recenzja (rys. 4).

Recenzja

Rys. 4. Narzędzie do sprawdzania pisowni i gramatyki w programie Word

 Gdy włączysz sprawdzanie pisowni i gramatyki, w prawej części okna  
programu wyświetlą się fragmenty, które program uznał za błędy. Zobaczysz 
też propozycje, jak je zmienić (rys. 5). 

 

Rys. 5. Sprawdzanie pisowni w programie Word

 Narzędzie do sprawdzania pisowni i gramatyki usprawnia pracę nad do-
kumentem i poprawianie błędów, ale to do ciebie zawsze należy ostateczna 
decyzja, jak coś powinno być zapisane. 
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 Jeśli udało ci się sformatować tekst zgodnie z zasadami tworzenia doku-
mentów (rys. 6), zapisz wprowadzone zmiany.

 
Tab .

widoczny.

 

Enter    
 

 
 

Ctrl  + Shift  + Spacja ). 

Rys. 6. Przykładowy tekst sformatowany w programie Word

Zapamiętaj
•  W oknie Akapit, dostępnym na karcie Narzędzia główne, możesz ustawić 

na przykład odległość między kolejnymi wierszami tekstu (interlinię) 
i wielkości odstępów między akapitami.

•  Przestrzegaj zasad pisania w edytorze tekstu – starannie przygotowany 
dokument czyta się łatwiej i przyjemniej. Świadczy to również o szacunku 
dla odbiorcy.
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OKO W OKO Z MONITOREM

Zapisz w edytorze tekstu swoje postanowienia na rozpoczynający się rok szkol-
ny. Każde z nich umieść w oddzielnym akapicie i wyróżnij innym kolorem. Pracę 
zapisz w Teczce ucznia pod nazwą postanowienia. 

Przygotuj w programie Word ogłoszenie mówiące o tym, że zaginęła ci jakaś 
rzecz, na przykład piórnik lub książka. Umieść w tekście istotne informacje, 
takie jak opis zguby i dane kontaktowe. Wyróżnij ważne fragmenty. Pracę 
zapisz w Teczce ucznia pod nazwą zguba. 

W nowym dokumencie programu Word umieść tekst ulubionego wiersza lub 
często słuchanej piosenki. Sformatuj tekst tak, aby każda zwrotka znajdowała 
się w osobnym akapicie. Wyróżnij tytuł utworu oraz imię i nazwisko autora. 
Pracę zapisz w Teczce ucznia pod nazwą ulubiony_tekst.

Opisz w programie Word ciekawe wydarzenie z ostatniego tygodnia. Głów-
na część tekstu, napisana czcionką o wielkości maksymalnie 14 pkt, powinna 
zajmować przynajmniej połowę strony. Zastosuj wybrane opcje formato-
wania, pamiętając o zasadach pisania w edytorze tekstu. Dokument zapisz 
w Teczce ucznia pod nazwą pasującą do jego treści.

DLA ZAINTERESOWANYCH

Przygotujcie w grupie 3- lub 4-osobowej plakat 
zachęcający do udziału w wyborach do samorządu 
szkolnego. Zadecydujcie, kto z was będzie 
kandydować na stanowisko przewodniczącego. 
Następnie umieśćcie na plakacie informacje, które 
przekonają innych do oddania głosu na waszą 
koleżankę lub waszego kolegę. Pracę uatrakcyjnijcie 
zdjęciami i rysunkami. Wyróżnijcie fragmenty, 
na które chcielibyście zwrócić uwagę odbiorców.

1

2

3

4

Serwis dla ciekawskich
Italika to inne określenie pochyłego pisma 
drukarskiego, czyli kursywy. Opracował 
ją Aldus Manucjusz (włoski wydawca 
i drukarz żyjący na przełomie XV i XVI wieku) 
i zastosował po raz pierwszy w 1501 roku 
w swojej drukarni w Wenecji.

14
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Na co dzień na pewno spotykasz się z róż-
nymi sposobami prezentowania danych. 
Jednym z nich jest tabela, w której moż-
na przedstawić informacje (nawet bardzo 
złożone) w taki sposób, aby były one czy-
telne. Pozwala także na uporządkowanie 
różnych danych.
 Na zajęciach przedstawisz w postaci tabeli swój plan lekcji. Możesz go 
potem wydrukować i powiesić na przykład nad biurkiem. Podczas wyko-
nywania tego zadania poznasz zasady tworzenia i edycji tabeli. 
 Kolejne etapy pracy to: 
1. określenie, z czego składa się tabela, 
2. zaplanowanie układu tabeli, 
3. utworzenie tabeli, 
4. wybór stylu tabeli, 
5. formatowanie wybranych komórek.

Z czego składa się tabela?

Tabela to zbiór danych ułożonych w pionowych ko-
lumnach i poziomych wierszach. Pierwszy wiersz ta-
beli często pełni funkcję nagłówka. Najmniejsza część 
tabeli, do której można wprowadzić dane, to komórka. 
Znajduje się ona na przecięciu wiersza tabeli i kolumny 
tabeli.

1

– napis 

Te zajęcia będą poświęcone 
komórkom. Nie będziesz jednak 
zajmować się komórkami, 
z których składa się nasz organizm, 
ani telefonami komórkowymi. 
Poznasz komórki, z których 
są zbudowane tabele.

1.2. Komórki, do szeregu!
Świat tabel 
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 Przyjrzyj się tabeli na rysunku 1. Ma ona cztery wiersze, a pierwszy z nich 
to nagłówek. Są w niej trzy kolumny, w których znajdują się: imiona (Paweł, Beata, 
Mateusz), nazwiska (Jaworski, Michalec, Soplicki) i klasy (5a, 5b, 5c). W każdej 
komórce można znaleźć jedną informację, na przykład: Paweł albo 5a.

Nazwisko Klasa
Paweł Jaworski 5a
Beata Michalec 5b
Mateusz Soplicki 5c

Rys. 1. Przykład tabeli

Zaplanowanie układu tabeli
Zastanów się, ile wierszy i  ile kolumn powinien mieć twój plan lekcji. 
 Przyjmij, że kolumny odpowiadają dniom tygodnia, w  które chodzisz 
do szkoły, a wiersze – godzinom lekcyjnym. 
 Z prostej kalkulacji wynika, że pięć dni nauki w tygodniu to pięć  kolumn. 
Ale uwaga! Dodatkową kolumnę należy przeznaczyć na wpisanie czasu 
trwania lekcji, na przykład: 8.00–8.45. Musisz zatem utworzyć sześć kolumn. 
 A ile potrzeba wierszy? To zależy od tego, ile maksymalnie lekcji masz jed-
nego dnia. Jeśli kończysz zajęcia najpóźniej po siedmiu godzinach, twoja tabela 
będzie się składać z ośmiu wierszy – pierwszy wiersz przeznaczysz na nagłówek.

Utworzenie tabeli
Po ustaleniu liczby kolumn i liczby wierszy, czyli rozmiaru tabeli, możesz 
zacząć ją tworzyć w programie Word. Przejdź do karty Wstawianie i wy-
bierz opcję Tabela  (rys. 2). W wyświetlonym oknie zaznacz tyle wierszy 
i kolumn, ile potrzebujesz, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy.

Rys. 2. Wstawianie tabeli

2

3
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1.2. Komórki, do szeregu!

 Jeśli wstawisz za mało wierszy lub kolumn, zawsze możesz dodać kolejne. 
Wystarczy kliknąć w tabelę prawym przyciskiem myszy, z menu wybrać 
Wstaw (rys. 3) i zaznaczyć odpowiednią opcję. Natomiast jeżeli chcesz usu-
nąć jakąś część tabeli, ustaw kursor w wybranym wierszu lub przeznaczo-
nej do usunięcia kolumnie. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, 
wybierz Usuń komórki (rys. 4), zaznacz jedną z opcji i wciśnij OK.

Rys. 3.  Menu podręczne i opcje wstawiania 
dodatkowych elementów do tabeli

Rys. 4.  Opcje usuwania komórek w menu 
podręcznym

 Tabela została już wstawiona. Teraz trzeba wypełnić ją tekstem w taki 
sposób, aby powstał plan lekcji. W pierwszej kolumnie znajdą się informacje 
o czasie trwania kolejnych zajęć, dlatego w jej nagłówku wpisz: „Godzina 
lekcyjna”. Kolejne kolumny będą odpowiadać poszczególnym dniom tygod-
nia – zapisz ich nazwy w wierszu nagłówka (rys. 5).

Rys. 5. Przykładowy plan lekcji

 Na razie tabela nie wygląda interesująco. Już za chwilę to zmienisz.
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Wybór stylu tabeli

Gdy klikniesz lewym przyciskiem myszy w dowolną komórkę tabeli, na 
wstążce poja  wią się Narzędzia tabel, dostępne na kartach: Projektowanie 
i Układ (rys. 6).

Rys. 6. Wstążka, na której są aktywne Narzędzia tabel

 Na karcie Projektowanie – w zależności od tego, co zaznaczysz w grupie 
Opcje stylu tabeli – widać różne propozycje stylów (w grupie Style tabeli), 
z których możesz skorzystać.

Rys. 7. Karta Projektowanie i gotowe style graficzne tabeli

Znajdź na to sposób
Do gry w statki potrzebne są dwie takie same plansze. Na jednej zaznacza się 
swoje okręty, a na drugiej strzały w statki przeciwnika. Zaprojektuj taką planszę 
w programie Word – wykorzystaj tabelę. Poszukaj sposobu, aby komórki miały 
kształt kwadratu.

4
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 Na karcie Projektowanie możesz między innymi określić, czy nagłówek 
i pierwsza kolumna twojej tabeli mają zostać wyróżnione. Możesz też włączyć 
opcję Wiersze naprzemienne. Wtedy co drugi wiersz zostanie pomalowany 
na wybrany kolor, dzięki czemu zwiększy się czytelność tabeli (rys. 8).

Rys. 8. Efekt zastosowania gotowego stylu tabeli z uwzględnieniem wybranych opcji

Formatowanie wybranych komórek

Teraz wybierz swój ulubiony przedmiot szkolny, na przykład informatykę. 
Aby go wyróżnić, komórkę z jego nazwą sformatujesz w inny sposób niż 
pozostałe. Zmienisz jej tło oraz kolor i rozmiar czcionki. 
 Umieść kursor wewnątrz komórki z nazwą ulubionego przedmiotu. Otwórz 
okno Cieniowanie  (rys. 9) i wybierz kolor, na przykład niebieski.

Rys. 9. Okno wyboru koloru tła dla wybranych komórek

5
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 Zaznacz tekst w wybranej komórce i kliknij w niego prawym przyciskiem 
myszy. Pojawi się podręczne okno formatowania (rys. 10). Zmień kolor czcion-
ki, na przykład na biały, i zwiększ ją o 1 pkt. Wygląd czcionki możesz również 
zmienić za pomocą opcji dostępnych na karcie Narzędzia główne.

Rys. 10. Podręczne okno formatowania otwarte po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

Jeśli na planie chcesz uwzględnić informację o tym, 
że na przykład w ramach lekcji wychowania fizycz-
nego co dwa tygodnie chodzisz na basen, wystarczy, 
że podzielisz komórkę na dwie części. Aby to zrobić, 
użyj opcji Rysuj tabelę  dostępnej na karcie 
Układ. Kolor pióra, jego grubość i styl możesz wy-
brać na karcie Projektowanie (rys. 11).

 
 

Rys. 11. Zastosowanie opcji Rysuj tabelę
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 Jeśli nie odpowiadają ci wysokość wiersza lub szerokość kolumny, 
możesz w łatwy sposób to zmienić. Wystarczy najechać kursorem na linię 
dzielącą komórki (kursor zmieni wygląd: pojawią się dwie równoległe 
kreski i odchodzące od nich strzałki:  lub ), wcisnąć lewy przycisk 
myszy i przesunąć linię w taki sposób, aby dopasować wysokość wiersza lub 
szerokość kolumny do swoich potrzeb.
 Na zakończenie wyrównaj teksty w komórkach.  W tym celu zaznacz 
wszystkie komórki w tabeli, a następnie przejdź do karty Układ. Znajduje 
się na niej wiele opcji umożliwiających zmianę wyglądu tabeli. Odszukaj 
opcję Wyrównaj do środka w poziomie  i ją zastosuj (rys. 12). Teksty 
w komórkach zostaną wyrównane w poziomie i w pionie.

, 

Rys. 12. Opcje formatowania tabeli dostępne na karcie Układ

 Sprawdź działanie innych ustawień z karty Układ. Zobacz na przykład, 
co się stanie, gdy zastosujesz opcję Kierunek tekstu   . Może warto byłoby 
wówczas zmienić szerokość kolumn lub wysokość wierszy? 
 Pracę zapisz w Teczce ucznia pod nazwą plan_lekcji.

Zapamiętaj
•  Najmniejsza część tabeli, do której można wprowadzić dane, to komórka. 

Znajduje się ona na przecięciu wiersza tabeli i kolumny tabeli.

•  Pierwszy wiersz tabeli pełni najczęściej funkcję nagłówka.
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Serwis dla ciekawskich
Tabele często wykorzystuje się do prezentowania 
różnych danych na stronach internetowych. 
Tworzy się je jednak inaczej 
niż w programie Word. Wygląd stron 
internetowych, w tym zamieszczonych 
na nich tabel, opisuje się za pomocą języka 
znaczników, na przykład HTML.

OKO W OKO Z MONITOREM

Wstaw do dokumentu programu Word tabelę składającą się z trzech wierszy 
i pięciu kolumn. Zaznacz opcję Kolumny naprzemienne i wybierz dowolny styl 
tabeli. Dokument zapisz w Teczce ucznia pod nazwą kolumny. 

Znajdź informacje o pięciu najgłębszych jeziorach Polski. Dowiedz się, ile wy-
nosi maksymalna głębokość każdego z nich, jaką mają powierzchnię i w ja-
kich województwach się znajdują. Znalezione dane umieść w tabeli utworzonej 
w edytorze tekstu. Pracę zapisz w Teczce ucznia pod nazwą polskie_jeziora.

Przygotuj w programie Word tabelę, w której umieścisz informacje na temat 
liczby medali każdego rodzaju zdobytych przez Polaków na poszczególnych 
igrzyskach olimpijskich. Zachowaj kolejność chronologiczną oraz uwzględnij 
podział na igrzyska letnie i zimowe. Pracę zapisz w Teczce ucznia pod nazwą 
medale_olimpijskie.

DLA ZAINTERESOWANYCH

Utwórz w programie Word krzyżówkę 
z przynajmniej pięcioma hasłami i z hasłem 
głównym. Do wykonania zadania użyj 
tabeli. Usuń lub ukryj krawędzie komórek, 
które powinny być niewidoczne. Wyróżnij 
pola, w których znajdą się litery tworzące 
rozwiązanie krzyżówki. Pod tabelą zapisz 
definicje słów z krzyżówki. Pracę zapisz 
w Teczce ucznia pod nazwą krzyżówka.

1

2

3
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Edytory tekstu służą nie tylko 
do pisania. Oferują także 
wiele narzędzi umożliwiających 
wstawianie i edycję ilustracji. 
Możesz je wykorzystać na przykład 
do przygotowania ulotek 
pokazujących ciekawe miejsca 
w twojej najbliższej okolicy. 

1.3. Nie tylko tekst
O wstawianiu ilustracji

Na zajęciach przygotujesz pracę przed-
stawiającą atrakcje turystyczne swojej 
miejscowości lub regionu, w  którym 
mieszkasz. Zbierz informacje o obiek-
tach i miejscach, które wydają ci się warte 
pokazania, wyszukaj odpowiednie fotografie. Jeśli będziesz korzystać ze 
zdjęć znalezionych w internecie, pamiętaj o przestrzeganiu praw autorskich. 
Zanotuj informacje o autorach zdjęć i adresy stron internetowych, z których 
pochodzą ilustracje. Twoja praca powinna zająć dwie strony.
 Plan działań: 
1. zapisanie i sformatowanie tytułu, 
2. dodanie obramowania i tła strony, 
3. napisanie wstępu i wstawienie obrazów,
4. sformatowanie obrazów i dodanie opisów, 
5. wstawienie kształtów. 

Zapisanie i sformatowanie tytułu

Wymyśl i zapisz w dokumencie tytuł pracy. Aby go wyróżnić, sko-
rzystaj z opcji formatowania tekstu na karcie Narzędzia główne lub 
wstaw obiekt WordArt. W przypadku wyboru drugiej możliwości 
powstały tekst dekoracyjny możesz szybko zmodyfikować. W tym celu 
kliknij w  niego i  skorzystaj z  opcji na karcie Formatowanie. Wypró-
buj różne ustawienia i  wybierz te, które najbardziej ci się podobają.

1
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 Dla tekstu dekoracyjnego możesz zastosować Efekty tekstowe  (rys. 1).

Rys. 1. Wybrane opcje modyfikacji tekstu dekoracyjnego

Dodanie obramowania i tła strony

Aby ozdobić strony obramowaniem, na karcie Projektowanie wybierz opcję 
Obramowania stron . W wyświetlonym oknie przejdź do zakładki 
Obramowanie strony (rys. 2). Tu możesz wybrać między innymi styl i sze-
rokość obramowania. Po zatwierdze niu przyciskiem OK wprowadzonych 
zmian kliknij w opcję Kolor strony  i zmień tło.

Rys. 2. Karta Projektowanie i okno ustawień obramowania strony 

2
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1.3. Nie tylko tekst

Napisanie wstępu i wstawienie obrazów

Po sformatowaniu tytułu oraz dodaniu obramowania i tła strony widzisz już 
mniej więcej, jak będzie wyglądała twoja praca. Zajmij się teraz jej treścią. 
 Najpierw ustaw parametry czcionki, na przykład pogrubioną czcionkę 
o nazwie Calibri i rozmiarze 16 pkt. Następnie napisz krótki wstęp, w którym 
zachęcisz do odwiedzenia danej miejscowości lub konkretnego regionu.  
Pamiętaj o sformatowaniu tekstu zgodnie z zasadami (na przykład, żeby 
na końcu wierszy nie zostały pojedyncze litery).
 Teraz wstawisz pierwszy obraz. W tym celu ustaw kursor poniżej zapisane-
go wstępu i przejdź do karty Wstawianie. Jeśli chcesz umieścić w dokumen-
cie zdjęcie zapisane na dysku komputera lub innym nośniku, kliknij opcję 
Obrazy  (rys. 3). Odszukaj wybraną fotografię, kliknij w nią, a następnie 
potwierdź jej wstawienie.

Rys. 3. Karta Wstawianie i wybór obrazu do wstawienia

Dodany obraz możesz ustawić względem marginesów. W tym celu skorzy-
staj z opcji na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit – tych samych, za 
pomocą których ustawia się położenie tekstu na stronie. Jeśli nie odpowiada 
ci wielkość wstawionej ilustracji, kliknij w nią, a następnie zmień wymiary, 
manewrując punktami na obramowaniu.

Dodaj do pracy pozostałe zdjęcia, dopasuj ich wymiary i ustaw je względem 
marginesów.

3
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Sformatowanie obrazów i dodanie opisów

Teraz uatrakcyjnij wstawione fotografie. Po kliknięciu w zdjęcie uaktywni się 
karta Formatowanie. Znajdziesz na niej wiele opcji umożliwiających pracę 
nad obrazem. Można dzięki nim między innymi zmienić jasność, kontrast 
i ostrość obrazu  lub zastosować Efekty artystyczne . 
Można też skorzystać z gotowego stylu z grupy Style obrazu (rys. 4).

Jeśli chcesz, aby podczas przesuwania ilustracji 
na stronie tekst znajdujący się w pobliżu dostosowy-
wał się do jej położenia w określony sposób, kliknij 
w obraz lewym przyciskiem myszy, przejdź do karty 
Formatowanie, a następnie skorzystaj z opcji Zawijaj 
tekst  i wybierz jedno z możliwych ustawień.

Rys. 4. Karta Formatowanie i efekt zastosowania gotowego stylu obrazu

 Zredaguj opisy zdjęć i umieść je obok wstawionych obrazów – możesz 
na przykład napisać, co przedstawiają. Pamiętaj o podaniu w pracy infor-
macji wynikających z przestrzegania prawa autorskiego.

Znajdź na to sposób
Zaprojektuj w programie Word kartę „dama” lub „król” do gry karcianej. 
Jeśli nie wiesz, jak wygląda taka karta, poszukaj o niej informacji na przykład 
w internecie. Do przedstawienia damy lub króla wykorzystaj swoje zdjęcie. 

4

 
na karcie 



1.3. Nie tylko tekst

27

Wstawienie kształtów

Pracę możesz urozmaicić dzięki wstawieniu do dokumentu Kształtów  . 
Znajdziesz je na karcie Wstawianie (rys. 5). Są to proste obiekty, wewnątrz 
których często można umieścić tekst i które da się modyfikować. Aby wstawić 
kształt, wybierz go z dostępnych propozycji i kliknij lewym przyciskiem 
myszy w odpowiednim miejscu na stronie.

Rys. 5. Okno z gotowymi kształtami

 Po zaznaczeniu kształtu widać wokół niego znaczniki (rys. 6). Możesz 
nimi manewrować, aby zmodyfikować kształt lub go obrócić.

Rys. 6. Opcje dostępne po zaznaczeniu kształtu

5
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 Zmodyfikuj zaznaczony obiekt za pomocą opcji na karcie Formatowanie. 
Możesz skorzystać z gotowego stylu graficznego (rys. 7).

Rys. 7. Okno z gotowymi stylami kształtów

 Wewnątrz wstawionego kształtu umieść tekst. W tym celu kliknij w obiekt 
i zacznij pisać. Tekst możesz sformatować, korzystając z opcji na kartach 
Narzędzia główne i Formatowanie.
 Teraz dodaj do pracy kolejne kształty i wpisz w nie teksty. Dokument 
zapisz w Teczce ucznia pod nazwą wskazującą jego temat.

Zapamiętaj
•  Zdjęcia wstawione do dokumentu można edytować. Wiele służących 

do tego narzędzi znajduje się na karcie Formatowanie, która pojawia się 
na wstążce po kliknięciu w obraz.

• Opcja Zawijaj tekst pozwala określić położenie tekstu względem ilustracji.

Rys. 8.  Przykład pracy wykonanej 
w programie Word



1.3. Nie tylko tekst

29

Serwis dla ciekawskich
Programy komputerowe umożliwiają 
zastosowanie wielu różnych efektów 
artystycznych do wstawionych obrazów. 
Przed wynalezieniem komputerów 
podobne efekty, na przykład efekt 
trójwymiarowości, trzeba było namalować.
Zdjęcie przedstawia malowidło, które 
stworzył Andrea Mantegna w pałacu 
w Mantui (Włochy).

OKO W OKO Z MONITOREM

Narysuj w dokumencie programu Word kwadrat. W tym celu użyj kształtu 
Prostokąt, a podczas rysowania trzymaj wciśnięty klawisz Shift . Wypełnij figurę 
kolorem żółtym i zastosuj efekt Ciasne odbicie, ze stycznością, dostępny 
w oknie Efekty kształtów – Odbicie. Dokument zapisz w Teczce ucznia pod nazwą 
kwadrat_z_odbiciem. 

Przygotuj w programie Word bilet wstępu do cyrku. Podaj na nim istotne infor-
macje (datę, miejsce i godzinę przedstawienia) i dobierz odpowiednie ilustracje. 
Pracę zapisz w Teczce ucznia pod nazwą bilet_do_cyrku.

Przygotuj w programie Word artykuł na dowolny  temat do gazetki szkolnej. 
Wyróżnij w dokumencie tytuł oraz ważne informacje. Uatrakcyjnij tekst odpo-
wiednimi ilustracjami. Do każdej z nich zastosuj opcję Ramka  (dostępną 
po wybraniu Zawijaj tekst). Twoja praca powinna zajmować jedną stronę. Plik 
zapisz w Teczce ucznia pod nazwą gazetka_szkolna.

DLA ZAINTERESOWANYCH

W grupie 3- lub 4-osobowej przygotujcie 
w programie Word komiks zajmujący 
co najmniej dwie strony. Zanim przystąpicie 
do pracy, wybierzcie trzech lub czterech 
bohaterów, poszukajcie w internecie ilustracji, 
które ich przedstawiają. Wymyślcie też 
scenariusz ich przygód oraz napiszcie dialogi. 
Komiks zapiszcie w Teczce ucznia pod nazwą 
nawiązującą do tytułu komiksu. 

1

2

3
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ZADANIA PROJEKTOWEZADANIE PROJEKTOWE

1.4. Przyrodnicze wędrówki
Tworzenie atlasu

Atlasy przyrodnicze są zazwyczaj pięknie ilustrowane i zawierają 
wiele ciekawych informacji. Waszym zadaniem będzie 
przygotowanie w edytorze tekstu kilku stron takiego atlasu. 

Podzielcie się zadaniami: niech każde z was opracuje jedną stronę atlasu. 
Poszukajcie odpowiednich informacji oraz zdjęć, którymi je zilustrujecie. 
Jeśli w pracy wykorzystacie fotografie z internetu, pamiętajcie 
o przestrzeganiu praw autorskich. 

3

Każda strona w atlasie powinna być tak samo sformatowana. Zanim 
przystąpicie do pracy, ustalcie wspólnie, jaką czcionką zapiszecie tytuł 
strony i tekst główny oraz w jaki sposób wyróżnicie ważne fragmenty 
tekstu. Zastanówcie się również nad sposobem formatowania wstawionych 
ilustracji. 

2

To będzie praca zespołowa. Dobierzcie się w grupy liczące od trzech 
do pięciu osób. Ustalcie, co chcecie przedstawić w atlasie i co powinno 
się znaleźć na jego poszczególnych stronach. Możecie na przykład 
zaprezentować krajobrazy z różnych regionów Polski oraz występujące 
tam zwierzęta i rośliny chronione.  

1
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Na końcu przygotujcie wspólnie stronę tytułową atlasu. Zmieńcie nazwy 
przygotowanych przez was dokumentów tak, aby wskazywały kolejne 
strony albumu (na przykład: strona _1, strona_2). Jeśli jest to możliwe, 
wydrukujcie swoje prace i zaprezentujcie je pozostałym osobom z klasy. 

5

Gdy każde z was zakończy pracę, udostępnijcie sobie wzajemnie gotowe 
strony. Sprawdźcie, czy na wszystkich stronach zostały zastosowane 
zasady formatowania, które wcześniej ustaliliście. 

4
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TRENUJ Z ROBIKIEM
Przygotuj w programie Word trzy karty kalendarza ściennego z wybranymi mie-
siącami. Na każdej z nich umieść zdjęcie przedstawiające dany miesiąc i ustaw 
obramowanie strony. Do zapisania poszczególnych dni zastosuj tabelę. Pracę 
zapisz w Teczce ucznia pod nazwą kalendarz.

Korzystając z funkcji Efekty artystyczne (na karcie Formatowanie), przygotuj 
galerię zawierającą różne sposoby formatowania jednego zdjęcia. Skorzystaj 
z cieni, odbić, kształtów i innych elementów formatowania obrazów. Pracę za-
pisz w Teczce ucznia pod nazwą efekty.

Wykonaj w programie Word schematyczny rysunek prostego kalkulatora z pod-
stawowymi funkcjami. Do sporządzenia rysunku użyj tabeli. Ustaw odpowiednie 
tło komórek oznaczających poszczególne przyciski. Wykorzystaj jak najwię-
cej dostępnych opcji formatowania. Pracę zapisz w Teczce ucznia pod nazwą 
 kalkulator.

Przeczytaj tekst w ramce poniżej. Następnie przygotuj w programie Word ta-
belę, w której przedstawisz wygląd ptaków opisanych w tekście. W nagłówku 
powinny znaleźć się nazwy gatunków, a w kolejnych wierszach ich cechy charak-
terystyczne. Pracę zapisz w Teczce ucznia pod nazwą tabela_ptaki. 

W Polsce żyje około 450 gatunków ptaków, a wśród nich 
na przykład kruk i kawka. Kruk jest zdecydowanie większy 
od kawki – długość jego ciała dochodzi do 70 cm, podczas 

gdy u kawki to maksymalnie 35 cm. Kawka różni się od kruka 
także kolorem piór – jej upierzenie jest czarno-szare. Kruk 
jest w całości czarny, a jego pióra mają metaliczny połysk. 

Dzioby obu ptaków są czarne, ale u kruka jest on zakrzywiony 
i dłuższy niż u kawki.

Zapisz w dokumencie programu Word trzy wyrazy w języku obcym, na przykład 
w języku angielskim, które mają kilka znaczeń. Pod każdym z tych słów podaj 
przynajmniej dwa znaczenia. Zilustruj je odpowiednimi zdjęciami. Plik zapisz 
w Teczce ucznia pod nazwą słowniczek.

Przygotuj zaproszenie na Dzień Kota lub Dzień Psa, który będzie obchodzony 
w twojej szkole. Wymyśl treść zaproszenia i sformatuj tekst. W pracy wykorzy-
staj zdjęcia zwierząt. Plik zapisz w Teczce ucznia pod nazwą zaproszenie.

Napisz krótką relację z wydarzenia sportowego w twojej szkole. W tekście po-
winny się znaleźć między innymi takie informacje jak data wydarzenia i krótki 
opis jego przebiegu. Na końcu dodaj kilka zdań swojego komentarza. Wyko-
rzystaj różne opcje formatowania tekstu. Pracę możesz zilustrować fotografią. 
Dokument zapisz w Teczce ucznia pod nazwą moja_relacja.
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infolinia: 801 88 10 10, 58 721 48 00

Jak przygotować dobrą prezentację?

Sposób wykonania prezentacji multimedialnej 

ma duży wpływ na to, jak ocenią ją odbiorcy. 

Dlatego podczas tworzenia slajdów warto 

stosować się do kilku podstawowych zasad. 

Zaplanuj zawartość

Treść prezentacji powinna być spójna i uporządkowana. Na początku 

umieść tytuł, a na końcu slajd zamykający. Nie zapomnij o podaniu 

w prezentacji informacji o jej autorze.

Nie pisz za dużo

Ogranicz ilość tekstu na slajdach. Umieść na nich tylko najważniejsze treści. 

Najlepiej, aby jeden slajd dotyczył tylko jednego zagadnienia.

Zadbaj o czytelność

Rozważnie dobierz krój i wielkość czcionki. Małe lub ozdobne litery sprawią, 

że tekst nie będzie czytelny. Nie stosuj też zbyt wielu rodzajów czcionek.

Umiejętnie wykorzystaj kolory

Dobierz taką kolorystykę, aby treść na slajdach była dobrze widoczna. 

Stosuj kolory żywe, ale nie krzykliwe. Warto, aby pasowały do tematu pracy.

Stosuj wyróżnienia

Wyeksponuj najważniejsze informacje. Pamiętaj jednak, aby treści 

o podobnym znaczeniu wyróżnić w taki sam sposób w całej prezentacji.

Starannie dobierz ilustracje

Zdjęcia i inne elementy grafi czne powinny być dobrej jakości, uzupełniać 

przekazywane treści i ułatwiać ich przyswojenie. Jeśli korzystasz z cudzych 

ilustracji, przestrzegaj prawa autorskiego.

Pisz poprawnie

Zadbaj o to, aby w pracy nie było błędów językowych.
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