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Podstawowe elementy komputera 
 

Elementy składowe zestawu  komputerowego: 

• jednostka centralna 

• klawiatura 

• monitor 

• myszka 

 

W jednostce centralnej umieszczona jest płyta główna, na której znajdują się najwaŜniejsze elementy 

komputera: 

• procesor, czyli „mózg i serce” komputera jest to centralna jednostka obliczeniowa /CPU/ 

• pamięć, czyli miejsce w którym komputer przechowuje między innymi niezbędne informacje do 

jego działania 

• gniazda na tzw. karty: 

� graficzną – niezbędną w kaŜdym zestawie komputerowym; nadzoruje współpracę komputera 

z monitorem, umoŜliwia wyświetlanie obrazu na ekranie monitora /GPU- procesor 

graficzny/ 

� dźwiękowa – pozwala na nagrywanie i odtwarzanie muzyki, mowy ... 

� dysk twardy – pozwala zapisać, przechowywać przez dłuŜszy czas informacje;  

jest to pamięć trwała (stała) 

Poza tym w jednostce centralnej znajduje się napęd CD-ROM  /DVD/ oraz stacja dyskietek  
/czytnik kart pamięci/. 

 

Schemat zestawu komputerowego 
 
    

układ wejściowy                                                                                                                              układ  wyjściowy 
                                                
                
 
 

 

Urządzenia wejścia i wyjścia: ekran dotykowy, urządzenie wielofunkcyjne, nagrywarka CD/DVD, 

czytnik kart pamięci, modem 

Pamięć komputera jest to miejsce, w którym komputer przechowuje informacje niezbędne do jego 

działania. 

Dzielimy ja na pamięć wewnętrzną i zewnętrzną. 

Pamięć wewnętrzna – z niej komputer pobiera i w niej zapisuje odpowiednie dane i programy  

  jednostka centralna 

(monitor, drukarka, ploter, 
wideoprojektor, głośniki, 
słuchawki) 

(klawiatura, skaner, myszka, 
trackball, touchpad, tablet 
graficzny, joystick, gamepad, 
mikrofon, kamera) 
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w trakcie działania. Jest to tzw. pamięć ulotna. 

Pamięć zewnętrzna – pamięć, w której zapisywane są dane w sposób trwały.  

Są to dyskietki FDD, dyskietki zip, dysk stały HDD, płyta kompaktowa CD-ROM, DVD,  

Blu-ray, pamięć przenośna USB /pendrive/ 

 

Pojemność pamięci komputerowej mierzy się w bitach.  

Jeden bit jest to jednostka, która moŜe przyjmować umowne wartości: 0 lub 1 (tzn. brak lub obecność 

impulsu elektrycznego). 

Osiem bitów to 1 bajt. 

1 kilobajt [ 1KB] = 1024 bajtów 

1 megabajt [1MB] = 1024 kilobajtów 

1 gigabajt [1GB] = 1024 megabajtów 

1 terabajt (1 TB) = 1024 gigabajt 

 

Środowisko Windows – jest to inaczej system operacyjny którego wymagają programy oraz aplikacje 

do swojego prawidłowego działania. Po uruchomieniu sytemu Windows pojawia się Pulpit – obszar 

ekranu, na którym uŜytkownik pracuje. 

Graficzny Interfejs UŜytkownika /GUI/ 
Wygląd  Pulpitu 
 

 
 

 
 
ikony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
przycisk 
start 
   
 
                                        pasek zadań                   

pasek narzędzi 
‘szybkie uruchamianie’ 

pulpit 
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Pulpit  jest to obszar zajmujący całą przestrzeń ekranu systemu Windows, na którym są rozmieszczone 

ikony. 

Ikony  symbolizują rozmaite obiekty, np. foldery, pliki, programy, stacje dysków. W zaleŜności  

od konfiguracji komputera wyświetlane ikony mogą róŜnić się od pokazanych powyŜej. 

NajwaŜniejszymi ikonami, które pojawiają się na pulpicie (niezaleŜnie od ustawień systemu jakich 

dokonał uŜytkownik) są: 

• Mój komputer  

• Moje dokumenty 

• Internet Explorer 

• Kosz 

• Połączenie z Internetem 

Przycisk Start jest podstawowym elementem systemu. UmoŜliwia on pełne korzystanie z zasobów 

systemu. Zawiera programy, dokumenty, ustawienia, itp. dostępne w systemie. 

Pasek zadań jest to miejsce, które informuje uŜytkownika o aktualnej sytuacji w systemie. Znajdują się 

na nim przyciski reprezentujące otwarte okna programów. Przy pomocy tych przycisków moŜemy 

szybko przemieszczać się pomiędzy programami. 

Pasek narzędzi szybkiego uruchamiania słuŜy do szybkiego uruchamiania programów m.in. 

internetowych. Pasek ten uŜytkownik moŜe dostosować do własnych potrzeb. 
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Windows jest systemem okienkowym. W oknach pojawiają się wszystkie uruchamiane programy. 

 
Okno  systemu  Windows  
 
 
 
 
 
                                         

 
 
 
 

Przycisk Menu sterowania – przycisk znajdujący się po lewej stronie paska tytułu, oznaczony 

symbolem oddającym zawartość okna. Klikniecie go otwiera menu systemu Windows, które umoŜliwia 

zamknięcie aplikacji lub przełączenia na inną działającą aplikację 

Pasek tytułu – zawiera nazwę okna 

Pasek menu –  zawiera listę poleceń; jego zawartość uzaleŜniona jest od rodzaju otwartego okna.   

Przyciski sterujące oknem – pozwalają na zmianę wielkości okna 

Pasek narzędzi – lista poleceń w formie ikon, które w danej aplikacji moŜna uruchomić 

Pasek stanu –  zawiera informacje na temat zaznaczonego elementu okna. 

Okno programu – oprócz podstawowych elementów posiada miedzy innymi rozwijane menu,  

z którego moŜna wybierać potrzebne polecenia 

 

Menu sterowania 

   Pasek tytułu   Pasek menu 

  Pasek adresu Standardowe przyciski 

Przyciski 
sterujące oknem 

Pasek stanu 
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Okno dialogowe - W tym oknie uŜytkownik wprowadza informacje do programu. PoniŜej 

przedstawione jest przykładowe okno dialogowe 

 

 
 
W oknie tym występują róŜne typy pól 
• pole listy rozwijanej – jest to pole rozwijane symbolizowane 

przyciskiem w postaci grotu strzałki (�). Po kliknięciu na niej otwierana jest lista z dostępnymi 

opcjami. Właściwą z nich wybieramy klikając na niej. 

• przycisk decyzji – klikniecie tego przycisku powoduje podjęcie przez program działania, które jest 

nim opisane 

• pole wyboru – jest to pole, w którym uaktywnia się dana opcje lub rezygnuje z niej. Opcja jest 

aktywna, jeśli obok znajduje się zaznaczenie [�] 

rozwijalna 
lista 

przyciski opcji 

strzałka 
rozwijalnej listy 

pole wyboru 

pola tekstowe 

przycisk decyzji 
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• pole tekstowe – jest to pole,  w którym moŜna wprowadzać tekst z klawiatury. 

 

Menu podręczne – kontekstowe 

MoŜemy je uruchomić w kaŜdej chwili, naciskając prawym klawiszem myszy. Na ekranie ukaŜe się 

wówczas rozwijane menu z listą róŜnych przydatnych w danym momencie opcji. Zestaw opcji zaleŜy 

od tego, gdzie menu zostanie uruchomione. Inne menu ukaŜe się, gdy wciśniemy prawy przycisk myszy 

na dowolnym folderze, a inne, jeśli uczynimy to na Pulpicie. Inaczej, menu kontekstowe dostarcza 

pomocy tam, gdzie jej potrzebujemy. 

 

 
Posługiwanie się myszką  

Windows jest środowiskiem graficznym, a większość operacji dokonywana jest przy uŜyciu myszki. 

PoniŜej przedstawione są 4  sposoby posługiwania się klawiszami myszki rozpoznawane przez system: 

• klikni ęcie – jest to pojedyncze naciśnięcie i puszczenie lewego przycisku myszki. UmoŜliwia to 

na przykład zaznaczenie elementu, wywołanie z menu odpowiedniego polecenia, wybranie opcji 

• klikni ęcie dwukrotne (tzw. podwójne kliknięcie) – jest to dwukrotne szybkie naciśnięcie i 

puszczenie lewego przycisku myszki bez przesuwania. UmoŜliwia to na przykład uruchomienie 

programu przedstawionego  w postaci ikony. 

• przeciągnięcie – naciśnięcie lewego przycisku myszki w jakimś miejscu (elemencie), a następnie 

(bez puszczania przycisku) przesunięcie wskaźnika myszki w inne miejsce i puszczenie lewego 

przycisku 

• klikni ęcie prawym przyciskiem myszki – jest to pojedyncze naciśnięcie i puszczenie prawego przycisku 

myszki. UmoŜliwia to np. wywołanie menu podręcznego. 

Ćwiczenia 

1. Korzystanie z przycisku ‘Start’ 

• kliknij na przycisku ‘Start’ , rozwinie się wówczas menu zawierające następujące polecenia: 

strzałka obok polecenia ���� świadczy o tym, Ŝe moŜna rozwinąć kolejne menu (podmenu) 

� programy – wyświetla wszystkie dostępne w danym 

komputerze programy 

� ulubione – otwieranie często odwiedzanych (ulubionych) 

plików i stron sieci Web 

� dokumenty – wyświetla ostatnio otwierane dokumenty  

� ustawienia – wyświetla te elementy systemu, których 

ustawienia uŜytkownik moŜe zmieniać zgodnie z własnymi 

preferencjami (modyfikacja pulpitu lub ustawień systemu) 
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� znajdź – narzędzie ułatwiające poszukiwanie właściwego elementu (pliku, programu, folderu, 

osoby) 

− pomoc – uruchamianie pomocy systemu Windows (uzyskiwanie odpowiedzi na nurtujące 

pytania) 

− uruchom – uruchamia dany element (po podaniu ścieŜki dostępu do niego – jeśli jest poza 

katalogiem Windows) 

− wyloguj – wylogowanie z sesji systemu Windows. Logowanie – podawanie swoich 

informacji identyfikacyjnych aby uzyskać dostęp do komputera. Aby się zalogować, 

zazwyczaj naleŜy wpisać nazwę uŜytkownika i hasło. 

− zamknij system – podaje kilka moŜliwości zakończenia pracy 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie do samodzielnego wykonania 
 

1. Rozwiń menu Start, aby zapoznać się z jego zawartością, a następnie zwiń je. 

2. Uruchom program Word Pad. 

3. Odszukaj  grę ‘Solitaire’ i uruchom ją. 

 

2. Rozmieszczanie ikon na pulpicie 

• kliknij prawym przyciskiem myszy na pustym  

miejscu na pulpicie; rozwinie się tzw. menu 

podręczne, z którego wybierz opcję ‘Rozmieść 

ikony’. Po ustawieniu kursora myszy na tej opcji 

rozwinie się następne okienko (jeśli przy opcji 

‘Autorozmieszczanie’ jest „fajka” [�], usuń ją 

klikając na nazwie, a następnie wyjdź z menu klikając 

na wolnym obszarze pulpitu). 

ŚcieŜka dostępu jest to zapis połoŜenia pliku na dysku. Na ścieŜkę dostępu składa się:  

• oznaczenie literowe dysku (dyskietki lub napędu CD), za którym występuje zawsze 

dwukropek(:) oraz ukośnik odwrotny tzw. backslash (\), (np. C:\ lub A:\); 

• nazwa folderu (z ew. podfolderami), w którym znajduje się plik (np. Windows);  

• nazwa pliku, który będzie uruchamiany wraz z jego rozszerzeniem podanym po kropce 

(np. Setup.exe). 

Wygląd przykładowej ścieŜki C:\Windows\setup.exe 
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• kliknij na ikonie ‘Mój komputer’, przytrzymaj klawisz myszki i przeciągnij ją na środek ekranu i 

puść klawisz; ikona została przesunięta 

• poprzesuwaj inne ikony w dowolne miejsca 

• uporządkuj wszystkie ikony – rozwiń menu podręczne (prawy przycisk), wybierz z menu opcje 

‘Rozmieść ikony’ a następnie ‘Autorozmieszczanie’ 

• spróbuj teraz poprzesuwać ikony; za kaŜdym razem wracają na swoje miejsce 

• uporządkuj ikony wg nazw, typów, rozmiarów, dat 

 

3. Otwieranie i zmienianie nazw ikon 

• kliknij dwa razy na ikonie                - otworzysz w ten sposób program, który ona reprezentuje 

 

• kliknij dwa razy na ikonie ‘Mój komputer’; program zostanie uruchomiony. Zamknij otwarte 

okno klikając na krzyŜyku w prawym górnym naroŜniku   . 

• zmiana nazwy ikony -  kliknij na niej, a następnie uruchom menu podręczne, z którego wybierz 

opcję ‘Zmień nazwę’ lub wciśnij klawisz ‘F2’. Uaktywnia się okienko tekstowe, w którym 

moŜesz wpisać nową nazwę 

• Zmień nazwę ikony ‘Mój komputer’ na ‘BAZA’, a następnie przywróć jej właściwą nazwę 

 

4. Posługiwanie się Paskiem zadań 

• Pasek zadań moŜna przesuwać, powiększać i zmniejszać. Ustaw wskaźnik myszki na krawędzi 

‘Paska zadań’ – wskaźnik zmieni się w podwójna strzałkę. Przesuwając strzałkę  w górę lub w 

dół powodujemy zmianę szerokości paska. 

• JeŜeli chcemy, aby ‘Pasek zadań ‘ ukazywał się tylko wtedy, kiedy będzie potrzebny naleŜy 

kliknąć prawym przyciskiem na pasku; uaktywni się menu 

podręczne, z którego wybieramy opcje ‘Właściwości’, a w niej 

opcję ‘Automatyczne ukrywanie’, i zatwierdzamy swoją 

decyzję klikając na klawisz ‘OK.’. Pasek zadań schował się. W 

momencie, gdy ustawisz wskaźnik myszki u dołu ekranu, na 

miejscu gdzie powinien znaleźć się Pasek zadań, wysunie się on automatycznie. 

• Uruchom opcję ponownie i usuń znaczek [�] przy haśle ‘Automatyczne ukrywanie’,  

co spowoduje, iŜ Pasek zadań wróci na swoje miejsce. 

• Przełączanie pomiędzy aktywnymi programami 
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• Uruchom program 'Kalkulator', edytor graficzny 'Paint' oraz  'Word Pad'.  

• Na pasku zadań po uruchomieniu kolejnego programu pojawia się nowy przycisk z jego nazwą. 

• Sprawdź, co się dzieje po naciśnięciu kaŜdego z przycisków.  

 

5. Dostosowanie wyglądu pulpitu do swoich potrzeb 

• umieszczanie na pulpicie tapety 

− kliknij prawym przyciskiem na pustym miejscu i wybierz z menu opcje ‘Właściwości’ 

− na ekranie pojawia się okno dialogowe z wieloma zakładkami; aktywna jest zakładka ‘Tło’ w 

której moŜemy wybrać dowolny rodzaj tapety poprzez jej zaznaczenie (czyli klikniecie 

kursorem myszki).  Klikając następnie na przycisku ‘Zastosuj’ spowodujemy zmianę 

wyglądu  pulpitu. Spróbuj wybrać róŜne tapety. 

− tapeta moŜe pokrywać pulpit: w całości, na środku lub sąsiadująco; zaleŜy to od ustawienia 

w polu ‘Wyświetlaj’ – wypróbuj wszystkie 

opcje 

− zamiast tapety moŜna na pulpit połoŜyć 

deseń. W polu ‘Tapeta’ naleŜy wybrać: brak 

i wówczas uaktywni się przycisk ‘Deseń’ i 

po jego uruchomieniu pojawia się rodzaje 

deseni 

− poeksperymentuj pamiętając o tym, Ŝe 

zmiany zostaną wprowadzone dopiero po 

naciśnięciu klawisza ‘Zastosuj’. 

• ustawianie wygaszacze ekranu 

Wygaszacz ekranu jest programem uruchamiającym się podczas przerw w trakcie pracy. Kiedy 

przez określony czas uŜytkownik nie wykonuje Ŝadnych czynności na komputerze, następuje 

automatyczne uruchomienie wygaszacza ekranu, którego zadaniem jest przyciemnienie obrazu, 

a tym samym ochrona ekranu przed wypalaniem się. 

− kliknij na zakładce ‘Wygaszacz ekranu’ i wybierz z listy: Niebezpieczne zwierzęta. 

− następnie kliknij na przycisku ‘Ustawienia’ gdzie moŜesz wyregulować ustawienia 

wygaszacza; dla odmiany wypróbuj inne wygaszacze 

− po wybraniu rodzaju wygaszacza naleŜy jeszcze podać, po ilu minutach wygaszacza ma się 

włączyć.  W polu ‘Czekaj’ wprowadzamy ilość minut (np. 3). 
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Ćwiczenie samodzielne 
 
Wybierz wygaszacz Neon. Następnie uruchom pole „Ustawienia’. UkaŜe się okno dialogowe, w którym 

moŜesz samodzielnie stworzyć tekst, który będzie się ukazywał jako wygaszacz ekranu. 

 

 

Podstawowe działania w oknach: 

- otwieranie okna 

• umieść wskaźnik myszy na określonej ikonie 

• kliknij dwukrotnie na tej ikonie lewym przyciskiem myszy – otworzy się okno, a na pasku zadań 

ukaŜe się nazwa okna 

druga moŜliwość: kliknij raz na ikonie, potem naciśnij klawisz ‘Enter’ 

- zmiana rozmiarów okna 

• kliknij na przycisku Maksymalizuj           nastąpi powiększenie okna do wymiarów całego 

ekranu 

• kliknij na przycisku  Przywróć          okno powraca do poprzednich wymiarów 

• kliknij na przycisku  Zminimalizuj          spowoduje to  zamknięcie okna z pulpitu, a przycisk z 

jego nazwą pojawia się na pasku zadań 

• kliknij na pasku zadań przycisk o nazwie okna,  spowoduje to powrót na pulpit okna o tych 

samych rozmiarach 

 

 

 

 

 

 

- zmiana połoŜenia okna 

• umieść wskaźnik myszy w obszarze paska tytułowego okna 

• wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy jednocześnie przeciągając okno w odpowiednie 

miejsce 

• zwolnij lewy przycisk myszy, gdy okno osiągnie właściwe połoŜenie 

- zamykanie okna 

• kliknij na przycisku Zamknij            okno znika z ekranu 

 

MoŜna takŜe zmieniać rozmiar okna przez ustawienie wskaźnika myszki na 

krawędzi lub w  dowolnym naroŜniku okna i przeciągnięcie przy wciśniętym 

lewym przycisku do odpowiedniej wielkości, po czym naleŜy zwolnić przycisk 

myszki. 
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Ćwiczenia 

1. Otwórz okno Mój komputer, zmniejsz jego wielkość tak, aby zajmowało ok. ¼ ekranu i umieść 

je w prawym dolnym naroŜniku Pulpitu. 

2. Te same czynności wykonaj z oknem Moje dokumenty i umieść w prawym górnym naroŜniku 

Pulpitu. 

3. Zamknij wszystkie okna. 

4. Uruchom program Paint (Start/Programy/Akcesoria);  i narysuj w nim dowolny rysunek,  

a następnie spróbuj zamknąć program.  

 Program przed zamknięciem zapyta 

 

 

 

Wybierz odpowiedź ‘Tak’. Ukazuje się nowe okno, w którym podaj nazwę swojego dokumentu. W 

okienku ‘Nazwa pliku’ wpisz Kurs  i kliknij na przycisku ‘Zapisz’. 

 

 

 

 
 

Podstawowe operacje na folderach i plikach 
 

KaŜdy uŜytkownik, kiedy korzysta z jakiegoś programu i zapisuje swoją pracę, lub kiedy instaluje jakiś 

program, tworzy pliki. 
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Plik  – jest to najmniejszy zbiór informacji zapisanych na dysku, przeznaczonych dla komputera lub 

powstałych w wyniku jego pracy. 

W kaŜdym pliku zgromadzone są informacje na inny temat. Dla zachowania naleŜytego porządku 

wszystkim plikom w chwili zapisu na dysku nadaje się osobne nazwy, które zwykle składają się z 

dwóch części oddzielonych kropką. 

Nazwa pliku moŜe mieć najwyŜej 255 znaków, a jej druga część – nazywana rozszerzeniem – zwykle 

ma 3 znaki i słuŜy do oznaczania typu pliku. Rozszerzenia pliku nie naleŜy zmieniać, gdyŜ Windows 

moŜe nie rozpoznać typu pliku i nie otworzy go w programie, w którym powstał dany dokument. 

Jedne z najwaŜniejszych plików mają rozszerzenia: EXE, BAT, COM  – są to pliki tzw. wykonywalne, 

czyli uruchamiające programy.  

Do częściej spotykanych zaliczamy pliki z rozszerzeniami:  

.doc – pliki tworzone w edytorze WORD 

.xls – pliki tworzone w arkuszu kalkulacyjnym Excel 

.bmp – pliki tworzone w edytorze graficznym Paint 

Pliki moŜna przechowywać w róŜnych miejscach – na dysku twardym, dyskietce w folderach. 

 

Foldery – słuŜą do uporządkowania informacji zapisanych na dysku, ich tematycznego pogrupowania, 

oddzielenia plików jednego programu od drugiego. 

 

Programem porządkującym pliki i foldery znajdujące się na twardym dysku jest Eksplorator Windows. 

Dysponuje on szeregiem narzędzi słuŜących do tworzenia folderów, przenoszenia i kopiowania 

dokumentów z jednego folderu do drugiego, odnajdywania, porządkowania i usuwania dokumentów 

itp.  
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Okno programu Eksplorator Windows 

– uruchom program Eksplorator Windows klikając na przycisku Start, Programy, Eksplorator Windows. 

 

 

Okno składa się z dwóch pól. W lewym polu widać dostępne dyski i foldery ułoŜone w kształcie 

drzewa. Jeden z folderów jest zaznaczony (podświetlony). Zaznaczenie moŜna zmienić klikając 1 raz 

myszką na nazwie folderu. W prawym polu widać zawartość właśnie tego zaznaczonego elementu.  

W lewym polu okna przy niektórych polach znajdują się [+] lub [-]. Znak plus pozwala na rozwiniecie 

drzewa które od niego odchodzi, natomiast minus działa przeciwnie, zwija rozgałęzienie drzewa. 
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Tworzenie folderów za pomocą ‘Eksploratora Windows’ 

Tworzymy folder o nazwie Kurs  

− otwórz ‘Eksplorator Windows’, w lewym polu zaznacz dysk C: 

− wybierz kolejno punkty menu Plik, Nowy, Folder. W prawym oknie ukaŜe się obiekt w postaci 

Ŝółtej teczki, który nosi tymczasowo nazwę ‘Nowy folder’. Pole tekstowe jest zaznaczone, tzn. 

gotowe do wprowadzenia nowej nazwy, którą naleŜy wpisać z klawiatury. Po wpisaniu ‘Kurs’ 

naleŜy potwierdzić czynność wciskając klawisz ‘Enter’. 

− po zatwierdzeniu w lewym polu ukaŜe się nowy folder Kurs.  

− następnie utwórz folder, który będzie jego podfolderem; zaznacz w lewym oknie folder Kurs, a 

następnie z Paska menu wybierz Plik itd... Nadaj mu nazwę  ‘arkusz_kalkulacyjny 

− aby w lewym polu był widoczny nowy folder, naleŜy kliknąć na [+] przy folderze Kurs; za pomocą 

tej samej procedury utwórz  w folderze Kurs podfolder baza_danych i podfolder edytor_tekstu. W 

lewym oknie powinien pojawić się poniŜszy obraz  

 

 

 

 

Tworzenie folderów za pomocą  programu Mój komputer  

• otwórz okno Mój komputer  

• kliknij dwukrotnie na ikonie symbolizującej dysk C: 

• w otwartym oknie kliknij na menu Plik , co spowoduje jego rozwinięcie 

• wybierz polecenie Nowy obiekt 

• z rozwiniętego menu wybierz polecenie Folder 

• zostaje utworzony nowy folder (Ŝółta teczka) o nazwie NOWY FOLDER; w tym miejscu wpisz 

nową nazwę i potwierdź dokonanie operacji klawiszem Enter 

• dwukrotne kliknięcie na ikonie nowego folderu powoduje jego otwarcie 

 

Zmiana nazwy folderu lub pliku 

• zaznacz folder, którego nazwę chcesz zmienić, i wciśnij klawisz F2, wprowadź nową nazwę i 

naciśnij klawisz ‘Enter’ 

• inną metodą jest wykorzystanie menu podręcznego. Zaznacz folder, którego nazwę chcesz zmienić, 

a następnie kliknij prawym przyciskiem myszki. Uaktywni się tzw. menu podręczne, z którego 
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wybierz polecenie ‘Zmień nazwę’, a następnie wprowadź nową nazwę. Nie zapomnij na koniec 

zaakceptować zmiany, czyli wcisnąć klawisz ‘Enter’. 

• nazwy dokumentów (plików) moŜemy zmieniać w taki sam sposób jak nazwy folderów. 

 

Zmiana nazwy folderu za pomocą programu Mój komputer 

• wyróŜnij nazwę folderu którego nazwę chcesz zmienić, poprzez jednorazowe kliknięcie na nim 

• z menu Plik  wybierz polecenie Zmień nazwę 

• wpisz nową nazwę 

• potwierdź dokonanie zmiany naciskając klawisz Enter 

 

Ćwiczenie 

W folderze Zdrowie znajdują się 4 pliki. Spróbuj zmienić ich nazwy 

obecna nazwa zmień na: 

BrakRuchu 

Nadwaga 

ZdroweZęby 

Wypoczynek 

Hipokinezja 

OdŜywianie 

Higiena 

Aktywność 

 

Usuwanie folderów lub plików 

• zaznacz  w lewym polu folder z którego chcesz usuną pliki; (folder Moje_pliki). W prawym polu 

zaznacz trzy dowolne pliki i kliknij na ikonie ‘Usuń’ na Pasku narzędzi, albo naciśnij klawisz 

‘Delete’, a następnie kliknij na ‘Tak’. Zaznaczone dokumenty zostaną przeniesione do Kosza. 

• z Kosza moŜna wydobyć umieszczone tam dokumenty poprzez kliknięcie na ikonie ‘Cofnij’, lub 

naciskając kombinację klawiszy ‘Ctrl+z’. Tym samym sposobem moŜna cofnąć ostatnią wykonaną 

czynność (usunięcie pliku, wykonanie kopii, przeniesienie) 

• inną metodą usuwania jest metoda ‘przeciągnij i upuść’.  

Zaznacz dowolny plik z folderu ‘Moje_pliki’ w prawym oknie. Za pomocą lewego klawisza myszki  

przeciągnij plik na pole z lewej strony i upuść go do folderu ‘Kosz’ 
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Usuwanie folderu za pomocą programu Mój komputer 

• wyróŜnij folder, który chcesz usunąć (jednorazowe kliknięcie na nim) 

• z menu Plik  wybierz polecenie Usuń 

• potwierdź chęć usunięcia folderu klawiszem Enter (lub klikamy OK.) 

 

Wyszukiwanie folderów i plików 

 
Poszukaj na dysku plik o nazwie tarnów: 
 
• uruchom Eksploratora Windows, następnie w menu ‘Narzędzia’ zaznacz ‘Znajdź Pliki lub Foldery’, 

lub naciśnij klawisz F3. Na ekranie pojawi się okno dialogowe 

 

 

• wybierz zakładkę Nazwa i lokalizacja. W polu ‘Nazwa’ wpisz tarnów, a w polu ‘Szukaj w’: 

wybierz dysk C: (kliknij na strzałce z prawej strony, a rozwinie się lista, z której masz moŜliwość 

wyboru) 

• aby upewnić się, Ŝe przeszukane zostaną wszystkie foldery na dysku C:, zaznacz opcję 

‘Uwzględniaj podfoldery’. 

• Proces przeszukiwania uruchom klikając na przycisku ‘Znajdź’. 

• Po zakończeniu przeszukiwania rezultat wyświetlany jest u dołu okna dialogowego. Lista ta 

podzielona jest na kilka kolumn, które zawierają informacje na temat pliku lub folderu: jego nazwy, 

lokalizacji, wielkości, typu i daty ostatniego zachowywania 
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Kopiowanie i przenoszenie dokumentów 

Aby jakikolwiek element zmienić naleŜy go najpierw zaznaczyć. MoŜemy zaznaczać pojedyncze 

elementy oraz większą ich ilość. 

 

Zaznaczanie plików 

• Uruchom Eksploratora Windows i zaznacz folder ‘Moje_pliki’ w lewym oknie. Następnie w 

prawym oknie kliknij na pierwszym dokumencie i przytrzymując klawisz ‘Shift’ kliknij na ostatnim 

obiekcie znajdującym się na liście. W ten sposób zostały zaznaczone wszystkie pliki pomiędzy 

pierwszym i ostatnim. Zaznaczenie usuwamy klikając myszką w dowolnym miejscu w prawym 

oknie 

• JeŜeli chcemy zaznaczyć pojedynczo pliki leŜące w róŜnych miejscach na liście, naleŜy kliknąć na 

pierwszym  z nich i następnie przytrzymując klawisz ‘Ctrl’ klikać myszką po kolei na wszystkich 

wybranych obiektach 

 

Skopiuj wszystkie pliki z folderu ‘Moje_pliki’ do folderu ‘Kurs’: 

• Zaznacz wszystkie pliki, a następnie kliknij na narzędziu ‘Kopiuj’  znajdującym się na Pasku 

narzędzi lub naciśnij kombinację klawiszy ‘Ctrl+c’. W tym momencie dokumenty zostały 

umieszczone w tzw. Schowku (w pamięci). 

• Zaznacz w lewym polu folder, do którego mają być skopiowane pliki, czyli ‘Kurs’, i kliknij na 

narzędziu Wklej  lub naciśnij kombinację klawiszy ‘Ctrl+v’. Wybrane obiekty zostaną 

umieszczone we  wskazanym  miejscu. 

 

Kopiowanie pliku lub folderu na dyskietkę 

Skopiuj na dyskietkę plik ‘Aktywność’ z folderu ‘Zdrowie’ z wykorzystaniem polecenia ‘Mój 

komputer’ 

• umieść dyskietkę w stacji dysków 

• otwórz okno ‘Mój komputer’   

• otwórz folder ‘Zdrowie’ 

• zaznacz plik ‘Aktywność’ 

• z menu ‘Plik’ wybierz polecenie ‘Wyślij do...’, a następnie wybierz polecenie ‘Dyskietka 3,5 (A)’ 

• plik zostanie zapisany na dyskietce 

• kliknij dwukrotnie na ikonę symbolizującą stację dysków, w której znajduje się dyskietka. Otworzy 

się okno z zawartością dyskietki. Obecnie powinien znajdować się na niej plik ‘Aktywność’ 
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• zamknij wszystkie okna 

 

 

 

 

Przenoszenie plików polega na zabraniu ich z jednego miejsca na dysku i umieszczeniu w innym 

miejscu. 

Przenieś 3 dowolne pliki z folderu ‘Zdrowie’ do folderu ‘Moje pliki’ 

• zaznacz 3 pliki i kliknij na narzędziu ‘Wytnij’  znajdującym się na Pasku narzędzi, lub naciśnij 

kombinację klawiszy ‘Ctrl+x’. W ten sposób zostaną przygotowane pliki do przeniesienia. 

Następnie zaznacz folder w lewym oknie do którego maja być przeniesione pliki czyli ‘Moje pliki’ i 

kliknij na narzędziu 

 ‘Wklej’  lub uŜyj kombinacji klawiszy ‘Ctrl+v’. 

 

Uzyskiwanie podstawowych informacji o plikach – za pomocą  Menu Kontekstowego lub za pomocą 

Eksploratora Windows. 

 
 
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania 

1. W katalogu głównym C:\  utwórz poniŜsze drzewo katalogowe ‘KONTYNENT’ 

  

2. Do podkatalogu  ‘BELGIA’ skopiuj 2 pliki z katalogu ‘ZDROWIE’ 

3. Zmień nazwy podkatalogów w katalogu ‘AZJA’ 

4. Skopiuj utworzone drzewo katalogowe ‘KONTYNENT’ na dyskietkę A:, a następnie do 

podkatalogu ‘POLSKA’ skopiuj plik ‘Wady postawy’ z katalogu ‘ZDROWIE’ z dysku C:\ 

Analogicznie postępujemy w przypadku kopiowania lub przenoszenia na 

dyskietkę danych z wykorzystaniem ‘Eksploratora Windows’ 
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System pomocy 

System Windows jest wyposaŜony w bardzo rozbudowaną pomoc. Pomaga ona w rozwiązaniu wielu 

problemów. Opcja pomocy znajduje się w poleceniu Pomoc w menu Start. Okno Pomocy ma poniŜszy 

wygląd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 

Wyszukaj w systemie Pomocy informacje na temat kopiowania plików 

Sposób 1 

• Uruchom okno Pomocy 

• Wybierz zakładkę ‘Spis treści’ i w rozwiniętym oknie znajdź temat 

•  kliknij na poszukiwanym temacie a w prawym oknie ukaŜą się szczegółowe informacje na dany 

temat 

Sposób 2 

• Otwieramy okno Pomocy 

• Wybieramy zakładkę Indeks 

• Wyszukujemy potrzebny temat w spisie alfabetycznym 

• Klikamy na nim lub wybieramy przycisk ‘Wyświetl’ 

Sposób 3 

• Otwieramy okno Pomocy 

• Wybieramy zakładkę ‘Znajdź’ 

• Wpisujemy poszukiwane hasło w linii ‘Wpisz słowo kluczowe’ 

• Z listy odnalezionych słów wybieramy to, które najlepiej pasuje do poszukiwanego przez nas 
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• Z listy dostępnych zagadnień wybieramy poszukiwany temat 

• Klikamy na nim lub wybieramy przycisk ‘Wyświetl’, co pozwoli zapoznać się z jego 

szczegółowym opisem 

 

Ćwiczenie do samodzielnego wykonania 

Poszukaj odpowiedzi na pytanie: Co naleŜy zrobić, aby zmienić pojemność Kosza? 

Słowniczek pojęć informatycznych 
 

Adres – lokalizacji pliku 

Aplikacja – program; zbiór poleceń komputerowych, którego zadaniem jest wykonanie 

określonego zadania; 

Bajt – jednostka miary informacji przechowywanej w komputerze 

CD-ROM – dysk optyczny o duŜej pojemności 

Dokument – plik tworzony przez uŜytkownika, gdy zapisuje swoją prace na komputerze. 

Przykładami dokumentów są pliki edytorów tekstów, arkusze kalkulacyjne, mapy 

bitowe 

Dysk – urządzenie, na którym moŜna przechowywać pliki. Dyskom przydzielane są litery 

Folder – miejsce, w którym mogą być przechowywane pliki i inne foldery (nazywany 

równieŜ katalogiem) 

Formatowanie – przygotowanie dysku do zapisu informacji.  

    Formatowaniem nazywamy równieŜ proces nadawania pewnego stylu 

dokumentowi  

   tekstowemu 

Ikona – obrazek reprezentujący jakiś element Windows, taki jak program, stacja dysków 

albo dokument. Po dwukrotnym kliknięciu ikony na ekranie pojawia się obiekt 

reprezentowany przez tę ikonę 

Karta dźwiękowa – sprzęt instalowany w komputerze umoŜliwiający odtwarzanie dźwięku 

Kilobajt – tysiąc bajtów, a dokładnie 1024 bajty 

Kosz – program w Windows, który przechowuje pliki, foldery i inne obiekty usunięte 

przez uŜytkownika. Wszystkie obiekty usunięte i wyrzucone do Kosza moŜna 

odzyskać, dopóki nie zostanie on opróŜniony 

Logowanie – podawanie swoich informacji identyfikacyjnych, uzyskiwanie dostępu do 

komputera. Aby się załogować, zazwyczaj naleŜy wpisać nazwę uŜytkownika i 

hasło 

Mapa bitowa – typ pliku uŜywany dla rysunków 
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Menu – lista poleceń, która pojawia się w górnej części większości okien 

Mój komputer – funkcja, której moŜna uŜywać do zarządzania plikami przechowywanymi na 

dysku. Z okna ‘Mój komputer’ moŜna równieŜ uzyskać dostęp do narzędzi 

systemowych. 

Multimedia – dowolna kombinacja tekstu, obrazów, dźwięku i wideo 

Okno dialogowe – okno, w którym uŜytkownik wprowadza informacje do programu 

OLE – metoda przenoszenia informacji z dokumentu źródłowego do dokumentu 

docelowego. Metoda ta ma dwa warianty: osadzanie i łączenie 

Osadzanie – wstawianie do dokumentu docelowego jakiegoś obiektu, nie połączonego ze 

swoim dokumentem źródłowym 

Pasek stanu – pasek na dole okna programu, informujący o stanie programu i dokumentu 

Pasek zadań – pasek znajdujący się u dołu Pulpitu. Pasek zadań zawiera przycisk ‘Start’, jak 

równieŜ przyciski wszystkich otwartych programów i dokumentów 

Piksel – najmniejszy wyświetlany na ekranie elementu obrazu. Wszystkie obrazy oglądane 

na ekranie komputera składają się z pikseli 

Procesor – główny składnik komputera, który interpretuje i wykonuje wszystkie polecenia 

programów komputerowych. Na podstawie poleceń zawartych w programie steruje 

pracą urządzeń wejścia i wyjścia oraz działaniem pamięci zewnętrznej 

Program – zbiór poleceń komputerowych, którego zadaniem jest wykonanie określonego 

zadania 

Schowek – miejsce chwilowego przechowywania róŜnych obiektów, które zostały wycięte lub 

skopiowane w jakimś programie 

Skrót – łatwo dostępna ikona reprezentująca jakiś program, folder lub plik przechowywany 

w komputerach. Skrót moŜna umieścić na Pulpicie, w menu Start albo w menu 

Programy 

System operacyjny  – oprogramowanie, takie jak Windows XP, które uruchamia komputer. Steruje on 

programami i sprzętem 

ŚcieŜka – połoŜenie pliku w komputerowym systemie plików. ŚcieŜka składa się z nazwy 

pliku, poprzedzonej nazwą stacji dysku oraz lista folderów i podfolderów 

występujących „na drodze” do pliku 

Typ pliku – kategoria pliku. Do typów plików naleŜą: mapa bitowa, tekst, arkusz. Typ pliku 

moŜna ustalić na podstawie trzyliterowego rozszerzenia nazwy pliku 
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PRZETWARZANIE TEKSTU 

 
Edytory tekstu to programy komputerowe słuŜące do pisania tekstów i pozwalające na dokonywanie w 

nich zmian. 

 
Podstawowe elementy okna programu Microsoft  Word 
 
 
         pasek menu                 pasek formatowania 
pasek tytułu                                                           
                            pasek narzędzi                      
      
 

 
 
     poziomy pasek przewijania           pasek stanu 
 
 
• Pasek narzędzi – umoŜliwia szybki dostęp przy uŜyciu myszy do najczęściej wykonywanych 

poleceń 

• Pasek formatowania – pozwala na szybkie wprowadzanie zmian w wyglądzie tekstu 

• Linijka – stosowana jest do zmiany szerokości marginesów oraz do ustawiania wcięć 

• Pasek stanu – dostarcza dodatkowych informacji 

 

PoniŜej dokładniej zostanie opisany ‘Pasek narzędzi Standardowy’ i  ‘Pasek formatowania’ 

 

 

    – otwieranie nowego dokumentu; otrzymuje on roboczą nazwę ‘Dokumentn’ 

pionowy pasek 
przewijania 

obszar dla tekstu 

linijka 
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 – otwieranie istniejącego dokumentu; pojawia się okno dialogowe ‘Otwórz’ 

 – zapisywanie aktywnego dokumentu; jeŜeli dokument nie posiada swojej nazwy (tylko roboczą) 
pojawi   się okno dialogowe ‘Zapisz jako...’ 

 – wysyłanie dokumentu jako list drogą elektroniczną 

 – drukowanie dokumentu; dokument zostanie wydrukowany zgodnie z wcześniej określonymi  
    ustawieniami (w całości) 

 – podgląd wydruku; pozwala obejrzeć dokument w takiej postaci,  w jakiej zostanie on 
wydrukowany 

 – sprawdzanie poprawności pisowni (ortograficznej) 

 – wycinanie zaznaczonego fragmentu dokumentu 

 – kopiowanie zaznaczonego fragmentu dokumentu; kopia zostaje umieszczona w Schowku 

 – wklejanie zawartości Schowka 

 – malarz formatów; nadawanie formatu fragmentom tekstu na podstawie wyglądu innego 
fragmentu 

 – cofnij; anulowanie ostatnio wykonanej czynności; umoŜliwia wycofanie (‘od tyłu’) wykonanych   
             czynności 

 – ponów; ponowienie ostatnio wykonanej czynności 

 – wstaw hiperłącze; opcja związana z obsługą stron www. 

 – rysowanie tabeli lub krawędzi; zostaje wyświetlony pasek narzędzi ‘Tabele i krawędzie’,  
 a  wskaźnik  myszy przybiera kształt ołówka 

 – wstaw tabelę; umoŜliwia wstawienie tabeli o dowolnej ilości kolumn i wierszy 

 – wstawianie fragmentu arkusza kalkulacyjnego z programu Microsoft Excel 

 – formatowanie tekstu wieloszpaltowo 

 – uaktywnienie paska narzędzi ‘Rysowanie’, który umoŜliwia wprowadzenie do dokumentu 
rysunku 

 – plan dokumentu; pozwala na obejrzenie struktury dokumentu 

 – wyświetlanie na ekranie wszystkich nie drukowanych znaków  

 – skala wyświetlania dokumentu (naciskając strzałkę rozwijamy menu, z którego naleŜy 
wybrać   jedną z dostępnych wielkości) 

 – pomoc 
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Pasek formatowania 
 

 
 
         1                   2                3                4                     5           6    7    8    9   10     11     
12 
 
1 – rodzaj aktualnie stosowanego stylu 
 
2 – rodzaj czcionki; standardowo uŜytkownik ma do wyboru pewną liczbę  czcionek 
 
3 – rozmiar czcionki 
 
4 – styl czcionki; B – pogrubiona, I – pochylona, U – podkreślona 
 
5 – wyrównywanie tekstu; wyrównywanie do lewego marginesu, wyśrodkowanie, wyrównywanie do 

prawego marginesu i justowanie, czyli wyrównywanie obustronne 

6 – wyliczanie; przydzielanie znaków wyliczania zaznaczonym akapitom 
7 – wypunktowanie 

8 – wsunięcie (cofnięcie) fragmentu listy sporządzonej za pomocą jednego z poprzednich dwóch 

przycisków 

9 – cofnięcie ‘wsuniętego’ (wciętego) fragmentu listy 

10 – dodawanie pojedynczych krawędzi i całej ramki do akapitów, tabel, itp. 

11 – makro – słuŜy do wyrównania fragmentu tekstu (np. zmiana koloru) 

12 – zmiana koloru czcionki 

 
Podstawowe zasady edytorskie 
 

• początek akapitu tworzymy za pomocą klawisza ‘Tab’; tekst rozpoczyna się od wcięcia 

akapitowego 

• klawisz ‘Enter’ słuŜy do przejścia do nowego akapitu. Nie naleŜy go naciskać w celu przejścia do 

następnego wiersza podczas ciągłego pisania tekstu; program czyni to samodzielnie 

• klawisz ‘Spacja’ słuŜy do robienia odstępu między słowami lub znakami 

• duŜe litery otrzymujemy poprzez jednoczesne naciśnięcie klawisza ‘Shift’ oraz odpowiedniej litery: 

np. Shift + a   daje A 

       Shift + g   daje G 

• duŜymi literami moŜna równieŜ pisać przy wciśniętym klawiszu ‘Caps Lock’ 
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• polskie znaki otrzymujemy naciskając jednocześnie klawisz ‘Alt’ i odpowiednią literę: 

np.  Alt + a     daje   ą 

 Alt + c     daje   ć 

Alt + e     daje   ę 

Alt + n    daje   ń 

Alt + l     daje   ł 

Alt + z     daje   Ŝ 

  Alt + x     daje   ź 

• do kasowania zbędnych znaków słuŜą klawisze: 

‘Delete’ – usuwa znak stojący z prawej strony kursora 

‘Backspace’ – usuwa znak z lewej strony kursora 

 

Zasady związane z interpunkcją 

• przed znakami interpunkcyjnymi (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik itd.) nie 

wstawiamy spacji. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym 

• nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym: (, {, [ 

• nie wstawiamy spacji przed nawiasem zamykającym: ), }, ] 

• nie wstawiamy spacji między początkiem i końcem tekstu, a znakami cudzysłowu 

 

Tworzenie i edycja dokumentu 
 
Po uruchomieniu WORDA otwiera się nowy dokument automatycznie (biała kartka i mrugający 

kursor). 

Dodatkowo nowe dokumenty moŜna tworzyć: 

• naciskając kombinację klawiszy ‘Ctrl + N’ 

• klikając na przycisku ‘Nowy’      na ‘Standardowym pasku narzędzi’ 

Korekta j ęzykowa tekstu 

Word ma wbudowaną opcję korekty dokumentu. Opcję tą moŜna włączyć lub teŜ nie. JeŜeli na ekranie 

pojawi się tekst podkreślony falistą czerwoną linią tzn. Ŝe opcja jest włączona i program automatycznie 

sprawdza pisownię i gramatykę. Podkreślenia linią falistą stosowane są do wyróŜniania napotkanych 

przypuszczalnych błędów pisowni (kolor czerwony) i błędów gramatycznych (kolor zielony). Błędy 

poprawiamy poprzez ustawienie kursora myszki na podkreślonym wyrazie i uruchamiamy Menu 

podręczne (prawy przycisk myszki). Ukazuje się wówczas menu z którego moŜemy wybrać poprawną 

pisownię.  
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Ćwiczenie 
 
Wprowadź poniŜszy tekst z klawiatury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Zapisywanie dokumentu 
 
 Wprowadzony tekst naleŜy zapisać na dysku C: w katalogu ZDROWIE pod nazwą Deklaracja. 
 
• z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako... Pojawi się okno, w którym  najpierw wybierz z menu 

rozwijanego miejsce zapisu czyli dysk C:, a następnie katalog ZDROWIE 

 

ŚWIATOWA DEKLARACJA ZDROWIA 
Przyjęta przez światową społeczność zajmującą się problematyką zdrowotną na XXXI Światowym 

Zgromadzeniu Zdrowia w maju 1998 roku 

 
I 

My, Kraje Członkowskie Organizacji Zdrowia ( ŚOZ), potwierdzamy nasze poparcie dla zasady 
zawartej w jej Konstytucji, iŜ cieszenie się najwyŜszym moŜliwym do uzyskania standardem zdrowia 
jest jednym z podstawowych praw kaŜdej istoty ludzkiej; i aby tak się stało, potwierdzamy godność i 
wartość kaŜdego człowieka i równe jego prawa, jednakowe obowiązki oraz współudział wszystkich w 
zakresie odpowiedzialności za zdrowie. 
 

II 
Uznajemy, Ŝe poprawa zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi jest najwyŜszym celem rozwoju 
społecznego i ekonomicznego. W naszej strategii popieramy etyczne koncepcje równości, solidarności i 
sprawiedliwości społecznej oraz równouprawnienia obu płci. Podkreślamy istotną rangę dąŜenia do 
zmniejszenia nierówności społecznej i ekonomicznej, w celu poprawy zdrowia całej populacji. Dlatego, 
za konieczne uwaŜamy poświęcenie moŜliwe największej uwagi tym, którzy są, w największej 
potrzebie, obarczanych chorobami uzyskujących nieodpowiednie świadczenia zdrowotne lub 
dotkniętych ubóstwem. Potwierdzamy naszą, wolę promowania zdrowia poprzez ukierunkowanie na 
podstawowe uwarunkowania zdrowia. Potwierdzamy, Ŝe zmiany w światowej sytuacji zdrowotnej 
wymagają, od nas nadania większej skuteczności „ Polityce Zdrowia dla wszystkich w XXI wieku”, 
poprzez odpowiednie krajowe i regionalne strategie polityki zdrowotnej.   

(...) 
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w polu Nazwa pliku  wprowadź z klawiatury Deklaracja i naciśnij przycisk ‘Zapisz’. Program    

automatycznie doda plikowi  rozszerzenie .doc. Następnie zamknij dokument. 

 

Inne sposoby zapisywania dokumentu na dysku: 

• naciskając kombinację klawiszy ‘Ctrl + S’ 

• klikając na przycisk ‘Zapisz’   na Standardowym pasku menu  

 
Wczytanie dokumentu 
 
Aby ponownie na ekranie ukazał się nasz dokument, naleŜy go wczytać, czyli otworzyć. 

• z menu Plik wybierz opcję Otwórz... Pojawi się okno dialogowe jak poniŜej 

 
 

• w polu Szukaj w...  wybierz miejsce zapisu, czyli nośnik pamięci zewnętrznej, gdzie zapisany jest 

plik ( dysk C:) 

• odszukaj i otwórz katalog, w którym zapisany jest plik ( Zdrowie) 

• odszukaj i wybierz odpowiednią nazwę pliku (Deklaracja) i kliknij na niej dwukrotnie 

 

Otworzyć istniejący dokument moŜemy jeszcze innymi sposobami: 

• naciskając kombinację klawiszy ‘Ctrl + O’ 



 30 

• klikając na przycisku ‘Otwórz’    na ‘Standardowym pasku menu’ 

W kaŜdym przypadku pojawi się okienko ‘Otwórz’, w którym dokonujemy wyboru dokumentu jak 

powyŜej. 

Drukowanie dokumentu 
 
Zanim dokument zostanie wydrukowany, naleŜy najpierw sprawdzić ustawienia marginesów strony, 

rozmiarów i orientacji papieru.  

• wybierz z menu polecenie Plik / Ustawienia strony... Pojawi się poniŜsze okno zawierające kilka 

zakładek (marginesy, rozmiar papieru ...). Aby uaktywnić którakolwiek z nich wystarczy na niej 

kliknąć, a następnie ustalić poszczególne wartości. 

 

 

Przed wydrukowaniem mamy moŜliwość obejrzenia dokumentu dokładnie w takiej postaci, w jakiej 

zostanie on wydrukowany. Do tego celu słuŜy polecenie Plik / Podgląd wydruku  lub wybranie ikony  

 z paska narzędzi.   

Dokument zostaje podzielony na strony i wyświetlony. Po obejrzeniu i wniesieniu ewentualnych 

poprawek naleŜy podgląd zamknąć, a następnie wybrać polecenie ‘Plik / Drukuj’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na pasku narzędzi znajduje się takŜe ikona drukowania . JednakŜe 

naciśnięcie tej ikony powoduje natychmiastowy wydruk całości dokumentu przy 

uŜyciu bieŜących ustawień strony, bez Ŝadnych dodatkowych pytań ze strony 

edytora. 

 

 



 31 

UkaŜe się okienko z opcjami drukowania bieŜącego dokumentu 

 

W tym oknie naleŜy dostosować wydruk do swoich potrzeb (czy drukować całość, czy określone 

strony, liczbę kopii, jaka drukarka ma drukować, itp.) 

 

Formatowanie dokumentu 
 
Formatowanie jest to nadawanie wszelkich atrybutów literom oraz całym akapitom tekstu. Atrybutami 

liter (czcionek) mogą być: pogrubienie, krój pisma, pochylenie, rozmiar lub kolor. Atrybutami akapitów 

mogą być: sposób wyrównywania (do lewego lub prawego marginesu, centrowanie), obecność lub brak 

ramki, wcięcia lub odstępy między wierszami itd. 

 

Główna zasada dotycząca sposobu formatowania 
 
Przed wydaniem jakiegokolwiek polecenia formatowania naleŜy zaznaczyć ten fragment dokumentu, 

którego ma ono dotyczyć. Fragment ten nazywamy blokiem. Wyjątek stanowi wypadek formatowania 

jednego akapitu, gdzie wystarczy umieścić kursor w obrębie akapitu, który ma zostać sformatowany. 

 

Sposoby zaznaczania: 

• dowolnego fragmentu tekstu – ustawiamy kursor myszy na początku fragmentu, który chcemy 

zaznaczyć. Następnie wciskamy jej lewy przycisk i przeciągamy do końca wybranego tekstu, 

zwalniamy przycisk albo klikamy na początku zaznaczanego tekstu. Wciskamy i przytrzymujemy 

klawisz ‘Shift’. Klikamy na końcu wybranego tekstu, a następnie zwalniamy klawisz ‘Shift’. 

• wyraz – dwukrotnie na nim klikamy 

• wiersz – klikamy na marginesie obok wiersza 

• zdanie – wciskamy klawisz ‘Crtl’  i klikamy gdziekolwiek w zdaniu 

• akapit – dwukrotnie klikamy na lewym marginesie obok akapitu 
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• cały dokument – trzykrotnie klikamy na lewym marginesie albo wykonujemy polecenie ‘Zaznacz 

wszystko’ z menu ‘Edycja' lub wciskając kombinację klawiszy ‘Ctrl + A’  

 

Ćwiczenie 

1. Sformatuj tekst z pliku Deklaracja w następujący sposób: 

• pierwsze trzy zdania – czcionka Arial, rozmiar 14, kursywa, tekst wyrównywany do prawego 

marginesu 

• pozostałe zdania – czcionka Courier New, rozmiar 12, pogrubiona, kolor czerwony, wyrównywanie 

obustronne (justowanie), odstępy między wierszami - podwójne 

− otwórz dokument Deklaracja.doc 

− zaznacz trzy pierwsze zdania (dowolnym sposobem) 

− ustal krój czcionki – rozwiń listę na pasku formatowania 

zawierającą kroje czcionek; ukaŜe się lista z wymienionymi 

krojami czcionek dostępnych w edytorze. Z listy tej wybierz 

czcionkę Arial poprzez kliknięcie na niej kursorem myszki 

 

− ustal rozmiar czcionki – rozwiń listę wielkości i wybierz wielkość 14 

− następnie z paska formatowania wybierz atrybuty czcionki, czyli ikonę oznaczoną literką  

(pochylona) 

− ustal wyrównywanie tekstu do prawego marginesu – ustaw kursor myszki na ikonie 

przedstawiającej tekst wyrównywany do prawej  

− zaznacz pozostały tekst i formatuj go w analogiczny sposób 

− zapisz zmiany w dokumencie pod nową nazwa PromocjaZdrowia i zamknij dokument. 

 

Ćwiczenie do samodzielnego wykonania 

Sformatuj tekst z pliku Deklaracja w następujący sposób: 

• tytuł – czcionka Arial, wielkość 20, pogrubiona, tytuł wyśrodkowany 

• całość tekstu – czcionka Arial Black, wielkość 14 

• kaŜdy akapit rozpocznij wcięciem akapitowym równym 0,6 cm 

• odstępy między wierszami – 1,5, wiersza 

• zapisz plik pod nową nazwą Deklaracja1. 
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Formatowanie akapitu za pomocą malarza formatów 

• otwórz dokument ‘Jaskinie’ 

• sformatuj pierwszy akapit: czcionka Arial 14, pogrubiona, odstępy między wierszami podwójne; 

• zaznacz sformatowany tekst 

• kliknij na przycisku malarza formatów  – obok kursora tekstowego pojawi się rysunek pędzla 

• przeciągnij myszką (pędzlem) po następnych dwóch akapitach 

Tabulatory 
Dzięki nim moŜna ładnie i dokładnie wyrównywać wiersze tworząc z niej kolumny.  

Tekst w postaci tabeli przygotowujemy zawsze za pomocą tabulatorów. 

Tabulator do tekstu wstawiamy naciskając klawisz ‘Tab’. Wówczas kursor tekstowy zostaje 

przeniesiony do najbliŜszego tabulatora znajdującego się na prawo od  punktu wstawiania. 

Uruchamiając przycisk ‘wyświetlania wszystkich znaków’  widzimy, Ŝe tabulatory są oznaczane 

jako strzałki skierowane w prawo 

 

Aby usunąć wstawione tabulatory postępujemy tak samo, jak z usuwaniem innych znaków. 

W momencie rozpoczynania pracy na linijce tabulatory są ustawione standardowo co 1,25cm. Są one 

widoczne w postaci maleńkich kreseczek umieszczonych nad dolnym obrysem linijki.  

Tych tabulatorów nie moŜna usunąć, ale moŜna zmienić ich połoŜenie. 

 

Ćwiczenie 

Zmień ustawienie standardowych tabulatorów na 3,5cm 

• z menu ‘Format’ wybierz polecenie ‘Tabulatory’,  w polu ‘PołoŜenie domyślne’ wpisz nowa 

wartość 3,5cm. 

 

Ćwiczenie  

Ustaw następujące tabulatory 

a) 0,25; 3,20;  – wyrównanie do lewej 

b) 0,35; 4,20;  – wyrównanie do środka 

c) 0,50; 5,20;  – wyrównanie do prawej 

d) 0,55; 6,23;  – wyrównywanie dziesiętne (liczby zostaną umieszczone tak, aby przecinek 

dziesiętny był w miejscu wstawienia tabulatora) 
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ad. a) z menu ‘Format’ wybierz polecenie ‘Tabulatory’; pojawi się okno 

dialogowe 

W polu ‘PołoŜenie tabulatorów’ wpisz wartość tabulatora 0,25 (przyciski 

‘Ustaw‘  i ‘Usuń’  staja się aktywne) i naciśnij przycisk ‘Ustaw’. 

Tabulator zostanie umieszczony na liście. (standardowymi ustawieniami 

są wyrównywanie do lewej i brak znaków wiodących). 

W ten sam sposób ustaw tab. 3,20cm. 

 

ad. b) w polu ‘PołoŜenie tabulatorów’ wpisz tabulator 0,35cm, a w grupie ‘Wyrównanie’ zaznacz opcję 

‘Do środka’ i naciśnij przycisk ‘Ustaw’. W ten sam sposób ustaw drugi. 

 

ad c) w polu ‘PołoŜenie tabulatorów’ wstaw wartość 0,50cm, w grupie ‘Wyrównanie’ – Do prawej. 

  

ad d) postępuj jak wyŜej, tylko w grupie ‘Wyrównanie’ wybierz opcje ‘Dziesiętne’. 

 

Tak wygląda linijka po ustawieniu tabulatorów 

 

 

 

 

 

JeŜeli chcemy usunąć tabulatory: 

– wszystkie – w oknie dialogowym ‘Tabulatory’ wystarczy nacisnąć przycisk ‘Usuń wszystkie’ 

– niektóre – naleŜy wskazać odpowiedni na liści i nacisnąć przycisk ‘Usuń’ 
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Ćwiczenie 

Utwórz Wartości wskaźników fizjologicznych jak na poniŜszym rys. 

 

• Uruchom opcję ‘Tabulatory’ 

• W wierszu tytułowym cennika ustaw następujące tabulatory 

– połoŜenie: 1,25cm; wyrównanie: Do lewej 

– połoŜenie: 15,5cm; wyrównanie: Do prawej 

i wpisz, po kaŜdym wyrazie naciskając klawisz ‘Tab’: Lp., Badany wskaźnik, Spoczynek.  

Wiersz zakończ naciskając klawisz ‘Enter’, dzięki czemu w następnym akapicie będą ustawione te 

same tabulatory. 

• Istniejące tabulatory zmień następująco (po zaznaczeniu odpowiednich wierszy) 

– połoŜenie: 1,25cm; wyrównanie: Do lewej – bez zmian 

– połoŜenie: 15,0cm; wyrównanie: Dziesiętne, znak wiodący nr 2 (kropki) 

• Poszczególne pozycje cennika wprowadź kaŜdą w osobnym wierszu, ale  w tym samym akapicie, 

czyli kaŜdą pozycję zakończ naciskając klawisze ‘Shift + Enter’. 

 

  

 

 

 

 

Operacje na blokach – kopiowanie, wycinanie, wklejanie 

Na zaznaczonych fragmentach tekstu (blokach) moŜliwe są następujące operacje: 

− wycinanie (wycięcie bloku i skopiowanie go do Schowka) 

− kopiowanie – skopiowanie do Schowka 

− wklejanie – wstawianie tekstu ze Schowka w miejsce połoŜenia kursora tekstowego 

 

‘Shift + Enter’ powoduje przejście do nowego wiersza 
bez tworzenia nowego akapitu. 



 36 

Aby skopiować zaznaczony tekst do Schowka, naleŜy wybrać z menu opcję Edycja/Kopiuj lub uŜyć 

kombinacji klawiszy ‘Ctrl+c ’. 

Aby wyciąć zaznaczony tekst naleŜy wybrać z menu opcję  Edycja/Wytnij lub uŜyć kombinacji 

klawiszy ‘Ctrl+x ’. 

Aby wkleić umieszczony w Schowku tekst w inne miejsce w tym samym dokumencie, naleŜy ustawić 

kursor tekstowy tam, gdzie tekst ma być wstawiony i wybrać z menu opcję Edycja/Wklej lub uŜyć 

kombinacji klawiszy ‘Ctrl+v ’ . 

 

Fragmenty tekstu moŜna przenosić równieŜ pomiędzy róŜnymi dokumentami (a takŜe róŜnymi 

programami). 

Aby wkleić fragment tekstu do innego dokumentu tekstowego, naleŜy: 

• otworzyć dokument, z którego będzie kopiowany tekst (dokument źródłowy) 

• zaznaczyć blok i skopiować go do Schowka 

• otworzyć nowy lub istniejący dokument (docelowy) 

• umieścić kursor tekstowy w miejscu wstawienia i wkleić blok 

 

Ćwiczenie 

W katalogu Kurs na dysku C: znajdują się pliki: Klub Paleśnica, Sponsorzy. Z pliku Klub Paleśnica 

skopiuj ostatni akapit do pliku Sponsorzy. 

 

Włączanie tabel do tekstu 
 
Edytor tekstu umoŜliwia włączenie tabel do tekstu. Istnieją trzy 

sposoby tworzenia tabel. 

KaŜda tabela składa się z komórek, które moŜna oddzielnie 

formatować. 

• Pierwsza metoda – wybieramy z menu Tabela polecenie Wstaw 

tabelę... i  w pojawiającym się oknie podajemy liczbę kolumn  

i wierszy 

• Druga metoda – słuŜy do tworzenia niezbyt duŜych tabel  

o prostym wyglądzie 
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Polega ona na wybraniu z paska narzędzi ikony ; Pojawia się wówczas małe okienko podzielone 

na kwadraty. Przeciągając po nim myszką   

(bez naciskania klawiszy) zaznaczamy tabelkę  

o rozmiarze nie większym niŜ 5 kolumn i 4 wiersze. 

JeŜeli chcemy uzyskać większą tabelkę, naleŜy 

zaznaczyć całe dostępne okienko, wcisnąć lewy 

przycisk myszy i pociągnąć – maksymalny rozmiar 

tabeli zaleŜy od rozmiarów ekranu. 

 

• Trzecia metoda – rysowanie tabeli za pomocą narzędzia przypominającego ołówek. 

− Z paska narzędzi wybieramy ikonę Tabele i krawędzie  ; ukaŜe się wówczas dodatkowy 

pasek narzędzi 

 

a kursor pojawia się w kształcie ołówka. 

Ustawiamy ołówek w miejscu, w którym ma znaleźć się tabela, wciskamy lewy klawisz myszy  

i ciągniemy myszką tak długo, aŜ utworzymy obrys tabeli i zwalniamy przycisk. Następnie 

naleŜy narysować poprzeczne linie dzielące komórki tabeli. Linie musimy prowadzić  

od krawędzi do krawędzi. 

Modyfikowanie tabeli 
 
• Zmiana szerokości kolumny 

Sposób 1-szy 

− ustawiamy kursor wewnątrz tabeli 

− wskaźnik myszy ustawiamy na linii dzielącej kolumny – jego kształt zmieni się na podwójna 

strzałkę 

− wciskamy i przytrzymujemy lewy klawisz myszy, a następnie przeciągamy krawędź kolumny aŜ 

do uzyskania Ŝądanej szerokości, po czym  zwalniamy lewy klawisz myszki; szerokość kolumny 

zostanie zmieniona. 

Sposób 2-gi (bardzo dokładne szerokości kolumn) 

− ustawiamy kursor w dowolnej komórce pierwszej kolumny 

− z menu Tabela wybieramy polecenie Wysokość i szerokość komórki... W okienku które się 

pojawi wybieramy zakładkę Kolumna. 
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− w polu szerokość kolumny 1. wpisujemy wartość i naciskamy przycisk Następna kolumna.  

W pojawiającym się okienku wpisujemy szerokość 2. kolumny  itd. 

− całość kończymy wciskając przycisk ‘OK.’. 

• Usuwanie, dodawanie kolumn lub wierszy 

JeŜeli chcemy usunąć całą kolumnę naleŜy: 

− ustawić wskaźnik myszy bezpośrednio nad daną kolumną. Wskaźnik przybierze postać małej, 

pionowej, czarnej strzałki.  

− kliknąć lewym przyciskiem myszki, co spowoduje zaznaczenie kolumny do skasowania. 

− na zaznaczonym obszarze kolumny rozwinąć menu podręczne (prawy przycisk myszy)  

i wybieramy opcję  Usuń kolumnę 

− kolumna zostaje usunięta 

Aby dodać kolumnę do tabeli naleŜy: 

− ustawić kursor myszki bezpośrednio nad kolumną przed którą chcemy wstawić nową kolumnę. 

Wskaźnik myszy przybierze postać małej, pionowej, czarnej strzałki 

− kliknąć lewym przyciskiem myszki, co spowoduje zaznaczenie kolumny przed którą ma być 

wstawiona nowa 

− na zaznaczonym obszarze kolumny rozwinąć menu podręczne (prawy przycisk myszy) i wybrać 

opcję Wstaw kolumnę 

− nowa kolumna zostaje wstawiona 

 

Do tabeli moŜna od razu wstawić kilka kolumn. W tym celu naleŜy od razu zaznaczyć  

potrzebną ich liczbę, a dalej postępować, jak w wypadku jednej kolumny. 

 

Aby usunąć wiersz naleŜy: 

− ustawić kursor myszy po lewej stronie wiersza który chcemy usunąć. Wskaźnik przybierze 

postać strzałki skierowanej w prawo 

− klikając lewym przyciskiem myszy zaznaczyć wiersz 

− na zaznaczonym obszarze otworzyć menu podręczne i wybrać opcję Usuń wiersz 

Aby wstawić wiersz naleŜy: 

− zaznaczyć wiersz, nad lub pod którym chcemy wstawić nowy 

− rozwinąć menu podręczne i wybrać polecenie ‘Wstaw’, a następnie polecenie ‘Wiersze poniŜej’ 

lub ‘Wiersze powyŜej’ 

Do tabeli moŜna od razu wstawić kilka wierszy. W tym celu naleŜy zaznaczyć  

od razu potrzebną ich liczbę, a dalej postępować tak, jak w wypadku jednego wiersza. 
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• Łączenie komórek 

Łączenie komórek jest jedną z częściej wykonywanych operacji przy tworzeniu bardziej 

skomplikowanych tabel. 

Aby połączyć komórki w jedną całość naleŜy: 

− zaznaczyć te komórki, które mają być połączone 

− z menu podręcznego wybrać polecenie Scal komórki 

Cały zaznaczony obszar zostanie połączony w jedną całość. 

 

 Komórek pustych (bez tekstu) nie trzeba łączyć; wystarczy tylko usunąć odpowiednie krawędzie. 

  

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania 

1. Za pomocą dowolnej metody utwórz poniŜszą tabelę 

 
  

    

 

 

 

  

  

 
 
2. Wykonaj następującą tabelkę: 
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Tworzenie i formatowanie pół tekstowych 
 
Pole tekstowe jest to rodzaj ramki, w która moŜna wpisać dowolny tekst i umiejscowić w dowolnym 

miejscu strony dokumentu. PołoŜenie pola tekstowego moŜna ustalić względem akapitu (tym samym 

będzie ono przesuwać się wraz z tekstem) lub względem marginesu czy strony (w takim wypadku 

pozostaje ono w tym samym miejscu, niezaleŜnie od tego czy przesuwasz otaczający je tekst). 

Pole tekstowe jest „obiektem rysunkowym”, którego rozmiar i połoŜenie na stronie moŜna dowolnie 

zmieniać.  

Dla kaŜdego pola tekstowego moŜna niezaleŜnie ustawić miedzy innymi takie parametry jak kolor 

obramowania pola (lub jego brak) i kolor wypełnienia pola. 

 

• z menu Wstaw wybierz polecenie Pole tekstowe – wskaźnik myszy 

zmieni się w mały, czarny krzyŜyk. Ustaw wskaźnik myszy w 

miejscu, w którym chcesz wstawić pole tekstowe, wciśnij lewy 

klawisz myszki, przytrzymaj i przeciągnij myszkę tak długo, aŜ 

rysowane pole osiągnie Ŝądany rozmiar 

• po utworzeniu pola tekstowego kliknij w jego wnętrzu, aby przenieść tam kursor, a następnie wpisz  

poniŜszy tekst:  Natury nie da się oszukać –ruchu 

 i wysiłku fizycznego, które są warunkiem zdrowia, Ŝycia 

 i rozwoju, nie da się  zastąpić niczym 

JeŜeli okaŜe się, Ŝe pole tekstowe jest za małe, aby 

pomieścić tekst, powiększ je w taki sam sposób jak to 

robiłaś przy skalowaniu grafiki wstawianej do tekstu (kliknij na obrysie pola, złap za któryś  

z uchwytów znajdujących się dookoła pola, wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij tak, aby pole 

nabrało Ŝądanego rozmiaru). 

• wyrównaj marginesy tekstu; moŜesz uŜyć tych samych narzędzi jak w przypadku normalnego 

akapitu. Kliknij ikonę Wyjustuj znajdującą się na pasku narzędzi Formatowania , lub 

kombinacje klawiszy ‘Ctrl+J’. 

• przesuń pole tekstowe w inne miejsce na stronie; ustaw wskaźnik myszy nad krawędzią pola 

tekstowego (ale nie nad uchwytem!) – wskaźnik myszki zmieni się wtedy na strzałkę, na końcu 

której znajdują się cztery małe strzałeczki, wciśnij lewy klawisz myszki i przeciągnij mysz w Ŝądane 

miejsce dokumentu.  

 

Natury nie da się oszukać –ruchu  

i wysiłku fizycznego, które są warunkiem 

zdrowia, Ŝycia i rozwoju, nie da się  

zastąpić niczym 
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Formatowanie pola tekstowego 

Usuń z ramki obramowanie i wypełnij ja teksturą 

• ustaw wskaźnik myszy wewnątrz pola tekstowego i kliknij lewym klawiszem myszki (dookoła pola 

powinna pokazać się ramka z uchwytami, a kursor wewnątrz pola) 

• z menu Format wybierz polecenie Pole tekstowe... Na ekranie pojawi się okienko z kilkoma 

zakładkami, kliknij na zakładce Kolory i linie. Aby usunąć obramowanie pola rozwiń listę Kolory  

w opcji Linia i wybierz polecenie Brak. Word zlikwiduje obramowanie pola tekstowego. 

 

Aby wypełnić tło pola tekstowego: 

• rozwiń listę Kolor i w opcji Wypełnienie wybierz polecenie Efekty 

wypełnienia... Pojawi się nowe okno umoŜliwiające wybranie 

dowolnego tła (np. w postaci tekstury) 

• wybierz teksturę o nazwie  Płótno,  klikając na niej lewym 

klawiszem myszy 

• naciśnij przycisk  OK., aby powrócić do okna Formatuj pole tekstowe i następnie jeszcze raz OK. 

• wynik końcowy  

 

 

 

 
Precyzyjne ustalanie wymiarów pola tekstowego oraz umieszczenie go w konkretnym miejscu 
 
• Kliknij wewnątrz pola tekstowego, aby umieścić tam kursor, następnie z menu Format wybierz 

polecenie Pole tekstowe... Aby precyzyjnie zdefiniować wymiary pola tekstowego, przejdź na 

zakładkę Rozmiar. Odszukaj grupę opcji Rozmiar i obrót -  moŜesz  zdefiniować wymiary pola, 

wpisując odpowiednie wartości w pola Wysokość  i Szerokość. JeŜeli pole ma zmienić wymiary przy 

zachowaniu proporcji boków, zaznacz opcję Blokowanie współczynnika kształtu – wtedy po zmianie 

wymiaru jednego z boków Word automatycznie wyliczy rozmiar drugiego boku pola tekstowego. 

• Aby precyzyjnie ustalić pozycje pola tekstowego, przejdź na zakładkę PołoŜenie. W opcji Poziomo  

wpisz odpowiednią odległość i określ w opcji Od (znajdującej się obok tego pola) względem czego 

ma być mierzone połoŜenie poziome – względem marginesu, kolumny czy strony. Następnie 

wykonaj te same czynności dla pionowego połoŜenia pola: podaj w polu Pionowo odpowiednią 

odległość, a w dolnej opcji Od zaznacz, czy ma ona być mierzona względem marginesu, strony  

 

Natury nie da się oszukać –ruchu i 

wysiłku fizycznego, które są 

warunkiem zdrowia, Ŝycia i rozwoju, 

nie da się  zastąpić niczym 
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czy teŜ bieŜącego akapitu. 

• naciśnij przycisk OK., aby wprowadzone zmiany zadziałały 

 
Tworzenie list 

 
Utwórz listę znanych zespołowych gier sportowych 

• naciśnij przycisk listy wypunktowanej  lub z Paska narzędzi opcje ‘Format’ 

• pojawi się symbol wyliczania, po którym wpisz pierwszy przedmiot 

• naciśnij klawisz ‘Enter’, aby zakończyć wpisywanie bieŜącego punktu; kursor przeniesie się  

do nastopnego wiersza w którym pojawi się nowy symbol wyliczania i wpisz następny przedmiot 

• po wpisaniu ostatniego przedmiotu i wciśnięciu klawisza ‘Enter’ ponownie naciśnij na przycisku 

listy wypunktowanej, aby  go wyłączyć 

 

♣ piłka noŜna 
♣ piłka siatkowa 
♣ piłka ręczna 
♣ koszykówka 
♣ unihokej 
♣ hokej na lodzie  
♣ hokej na trawie 
 

 
Pisanie wzorów matematycznych 

 
W edytorze tekstu mamy moŜliwość pisania wzorów matematycznych, chemicznych, fizycznych,  

w których występują indeksy górne, dolne, ułamki zwykłe itd. 

Do tworzenia wzorów słuŜy edytor równań Microsoft Equation. Uruchamiamy go z menu za pomocą 

opcji Wstaw/Obiekt.  

 
 

Po uruchomieniu pojawia się dodatkowy pasek z narzędziami słuŜącymi do pisania wzorów  

oraz okienko, w którym naleŜy je pisać 
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Ćwiczenie 

Napisz poniŜsze wzory matematyczne: 
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Wstawianie rysunków do tekstu 
 
Windows oferuje wiele moŜliwości łączenia dokumentów tworzonych w róŜnych aplikacjach. 

Operację wstawiana rysunku do tekstu moŜna wykonać na kilka sposobów: 

• wklejanie rysunku za pomocą Schowka 

− tworzymy rysunek w edytorze graficznym i zapisujemy na dysku 

− zaznaczamy jako blok cały rysunek i kopiujemy go do Schowka 

− minimalizujemy okno edytora graficznego 

− otwieramy plik tekstowy i ustawiamy kursor tekstowy w miejscu, w którym ma być wstawiony 

rysunek i wklejamy go (Carl + v) 

− jeŜeli rysunek nie znajdzie się w odpowiednim miejscu, to naleŜy go uchwycić i upuścić  

w odpowiednim miejscu 

• za pomocą opcji Wstaw/Obiekt  

Ta metoda pozwala na zachowanie stałego połączenia z rysunkiem źródłowym. Wówczas zmiany 

dokonane w rysunku  wstawionym będą odzwierciedlane równieŜ w rysunku źródłowym 

− z menu wybieramy opcję Wstaw/Obiekt 

− w powstałym oknie wybieramy program do 

rysowania  
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− po jego wyborze otwiera się Paint w którym mamy moŜliwość otwarcia pliku, a następnie 

wstawienie go do dokumentu   

 

Ćwiczenie 

 

W edytorze graficznym Paint utwórz rysunek księŜyca, a następnie połącz go z plikiem KsięŜyc. 

 

 

Poprawianie rysunku juŜ wstawionego 

I sposób – poprawia się rysunek w pliku źródłowym, a następnie na nowo wkleja go do tekstu 

II sposób – polega na poprawieniu rysunku wstawionego do dokumentu  tekstowego bez jego 

kasowania. Kursorem myszy wskazujemy dowolne miejsce w obrębie rysunku i dwukrotnie klikamy 

lewym przyciskiem myszy. Zostaje uruchomiony edytor graficzny – rysunek staje  się aktywny  

i moŜemy go poprawić, a następnie wrócić do dokumentu tekstowego. 
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Wstawiane elementów graficznych WordArt 

Oprócz wstawianie do dokumentu rysunków i ClipArt-ów Word oferuje moŜliwość tworzenia obiektów 

WordArt, które umoŜliwiają wzbogacenie tekstu o specjalne efekty. 

Ćwiczenie 

Wykorzystując funkcję WordArt utwórz następujący efekt  

 

 

 

 

− z menu Wstaw wybieramy polecenie Rysunek/WordArt 

− pojawi się dodatkowe okno, w którym pokazane są style obiektów WordArt. Tutaj naleŜy 

wybrać styl, który chcemy zastosować klikając na nim lewym przyciskiem myszy 

− zatwierdzenia wyboru dokonujemy klikając na przycisk ‘OK.’. Pojawia się wówczas nowe okno 

Edycja tekstu WordArt, w którym naleŜy wpisać swój tekst i zatwierdzić go przyciskiem ‘OK.’. 

− Word wstawi obiekt WordArt do dokumentu gdzie moŜna go później modyfikować. 
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ARKUSZ KALKULACYJNY 
 

Arkusz kalkulacyjny to program do przechowywania i przetwarzania duŜej ilości danych 

liczbowych. UmoŜliwiają szybkie wykonywanie obliczeń, uaktualnianie i porządkowanie 

danych, a takŜe ich graficzną prezentację za pomocą róŜnego rodzaju wykresów. 

 

Pole robocze arkusza 
 
 
   dana: 12 
adres aktywnej komórki 
     formuła: suma pól A1 i B1 
 
 

 
 
            zakres A4:B7            kolumna E 
 
    komórka aktywna C1 
 

Pole robocze arkusza to pokratkowana kartka papieru, której kolumny są oznaczone literami, 

a wiersze liczbami. Pojedyncza kratka nazywa się komórką.  

W kaŜda komórkę moŜna wpisać jedną daną. KaŜda komórka posiada swój adres – połączenie 

oznaczeń kolumny i wiersza (np. G8, B12). 

Dzięki temu we wszystkich wzorach moŜemy się jednoznacznie odwołać do konkretnej 

komórki. 

 

wiersz 1 

zakres D6:D10 
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Przykład 

Jeśli  w komórce  C1 wpiszemy =A6+B7, to w C1 pojawi się suma wartości 

wpisanej w  komórkach A6 i B7. 

 

Istnieje moŜliwość działania na większej grupie komórek, nazywanej zakresem. Zakres 

oznaczamy podając połoŜenie jego lewego górnego i prawego dolnego naroŜnika (np. 

B3:G14). 

MoŜemy równieŜ jednocześnie oznaczyć kilka nie przylegających do siebie zakresów (np. 

C3:B23, G2:D5, F4:E9). 

Komórka, w której znajduje się kursor to komórka aktywna – wyróŜniona za pomocą 

grubszego obramowania. 

W arkuszu kalkulacyjnym do komórek moŜna wprowadzać wartości stałe (tekst ,liczby) i 

formuły (funkcje). 

Liczby  – podstawowe obiekty na których działa arkusz. 

Tekst  – słuŜą zwykle do wprowadzania opisu i komentarza. Mogą być nagłówkami tabel, 

spisy  nazwisk na listach itp.. MoŜemy określić ustawienie napisu w komórce (do 

lewej, do prawej, wyśrodkowany), czcionkę i jej atrybuty. 

Formuły – umoŜliwiają zapisanie w arkuszu funkcji i operacji, które maja być wykonane na  

liczbach i napisach. Mogą być funkcje matematyczne, logiczne, statystyczne i 

inne. 

 

UŜytkownik arkusza moŜe takŜe przeprowadzić wiele operacji, dzięki którym arkusz będzie 

miał czytelną i estetyczną postać. 
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Budowa okna programu Microsoft Excel 
 
            przyciski:  Wpis i Anuluj 
 
    pole nazwy               przycisk edycji formuły 
 
 aktywna komórka  pasek formuły 
 

 
 
 
 arkusze wchodzące w skład otwartego skoroszytu 
 
• pole nazwy – jest to miejsce,  w którym jest wyświetlany ‘adres’ bieŜącej komórki lub jej 

nazwa. W momencie zaznaczania ‘zakresu komórek’ wyświetlana jest jego wielkość (np. 

5W x 8K czyli 5 wierszy i 8 kolumn) 

• przycisk Anuluj  – słuŜy do odwoływania wprowadzonych zmian (takie samo 

działanie ma naciśnięcie klawisza ‘Esc’) 

• przycisk Wpis  – słuŜy do zatwierdzania wprowadzonych zmian (takie samo działanie 

ma naciśnięcie klawisza ‘Enter’) 

• przycisk Edycja formuły  

• pasek formuły – pokazuje adres komórki aktywnej oraz jej zawartość 

 

Ikony, które nie wystąpiły w programie Microsoft  Word 

 

 – autosuma – w komórce aktywnej pojawi się suma zawartości komórek znajdujących się 

na lewo od niej lub ponad nią 
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 – kreator funkcji – umoŜliwia wprowadzanie do arkusza funkcji standardowych. Po 

wywołaniu tego polecenia pojawi się okienko dialogowe Kreator funkcji. 

 – sortuj rosnąco, sortuj malejąco – sortowanie zaznaczonego wcześniej zakresu 

 – kreator wykresów – pozwala na wprowadzenie do arkusza wykresu 

 – zapis walutowy, procentowy, dziesiętny, dodaj pozycję dziesiętną, usuń  

           pozycje dziesiętną – nadanie określonego formatu liczbom w arkuszu 

 

Tworzenie arkusza 
 
Wprowadzanie jakichkolwiek danych do komórek zawsze naleŜy zakończyć uŜyciem 

klawiszy: ↑←↓→ lub ‘Enter’. 

Wprowadzane dane są widoczne jednocześnie w komórce i na pasku formuły (podczas 

wprowadzania danych do ich poprawiania moŜna uŜywać klawisza ‘Backspace’). 

• dane liczbowe – wprowadzamy ‘normalnie’, czyli same cyfry i ewentualnie minus oraz 

przecinek dziesiętny 

• tekst – jeŜeli jest dłuŜszy niŜ komórka, to zachodzi na następną komórkę, o ile jest ona 

pusta. W przeciwnym wypadku zostaje on ‘przykryty’ na krawędzi ale znajduje się nadal 

w tej komórce, tyle, Ŝe jest niewidoczny 

• tekst jako napis – wówczas wpisywanie naleŜy poprzedzić apostrofem ‘ 

Komórkę aktywną moŜemy przemieszczać po całym arkuszu: 

– za pomocą klawiszy strzałkowych 

   lub 

– klikając wskaźnikiem myszki w komórce, w której chcemy wprowadzać dane. 

Zmiana danych w arkuszu 
 
Aby zmienić zawartość komórki naleŜy: 

• zaznaczyć daną komórkę 

• kliknąć na pasku formuł (lub wcisnąć klawisz F2) 

• w komórce pojawi się kursor tekstowy i za jego pomocą moŜna usunąć niepotrzebne znaki 

i wprowadzić nowe 

• zatwierdzić wprowadzone zmiany 
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Nadawanie nazwy arkuszowi i skoroszytowi 
 
Aby nadać nazwę Arkuszowi naleŜy 

• kliknąć dwukrotnie na zakładce danego arkusza (nazwa zostanie zaznaczona czarnym 

tłem) 

• wprowadzić nowa nazwę i zaakceptować ja klawiszem ‘Enter’ 

Aby zmienić nazwę Skoroszytowi (plikowi) – zapisać go naleŜy: 

• z menu Plik wybrać opcje Zapisz jako... 

• w oknie dialogowym wprowadzić nazwę pliku i nacisnąć klawisz ‘Enter’ lub nacisnąć na 

przycisk ‘Zapisz’ 

Operatory arytmetyczne: 

+ (dodawanie) 

- (odejmowanie) 

* (mnoŜenie) 

/ (dzielenie) 

^ (potęgowanie) 

 

Ćwiczenie 

Oblicz wyraŜenia w arkuszu zadania 
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Rodzaje adresowania komórek 
 
Adresowanie względne  = A1 * B1 

 /Adres względny zmienia się w trakcie kopiowania/ 
 
Adresowanie bezwzględne  = $A$1 * $B$1 

/Adres bezwzględny nie zmienia się w trakcie kopiowania/ 

 

Adresowanie mieszane  = $A1 + B$1 

 

Ćwiczenia 

Oblicz zadania znajdujące się w pliku adresowanie_względne 
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Ćwiczenie 
Utwórz poniŜszy arkusz 
 

 
 

• Do zakresów komórek C4:C8 i D4:D8 wpisz odpowiednio wartości, takie jak pokazano 

powyŜej 

• Do komórki E4 wpisz wzór =C4*D4, do komórki E6 wpisz wzór =C6*D6, itd... aŜ do 

komórki D8. 

• Zsumuj kolumnę E;  zaznacz komórkę E10 i na pasku narzędzi Standardowych naciśnij 

przycisk ‘Autosumowania’ . 

Na pasku formuł i w zaznaczonej komórce pojawi się wzór  =SUMA(E4:E8)  zawierający 

zakres sumowania. JeŜeli zakres ten jest zgodny to zatwierdź go klawiszem ‘Enter’. 

• Zapisz arkusz w  na dysku C:\ w  katalogu Praca pod nazwą Wycieczka 

 

Ćwiczenie 

Utwórz arkusz peweks 
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Ćwiczenie 

Oblicz zadanie  znajdujące się w pliku tabliczka_mnoŜenia stosując adresowanie mieszane   
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Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym 

 

Funkcja to polecenie, którego zadaniem jest wykonanie pewnej liczby działań określonych 

przez nazwę funkcji. 

Funkcja obliczająca sumę zawartości komórek z wybranego obszaru 

=suma(A2:C16) 

 

  

 

Funkcja obliczająca średnią arytmetyczną z wybranego obszaru: =średnia(A2:C16)  

Funkcja znajdująca największą liczbę w wybranym obszarze: =max(A2:C16)  

Funkcja znajdująca najmniejszą liczbę w wybranym obszarze: =min(A2:C16)  

 
Ćwiczenie 
 
Oblicz poniŜszy arkusz funkcje 
 

nazwa 
funkcji   

argument funkcji  
(zawsze w nawiasach okr ągłych)   
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Zastosowanie funkcji JEśELI 
 
Okno funkcji JEśELI  
 

 
 

 
Ćwiczenie 
 
Oblicz arkusz egzamin_sędziowski 
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Przenoszenie i kopiowanie komórek 
 
Aby przenieść (skopiować) zawartość komórek w inne miejsce, naleŜy: 

• zaznaczyć zakres który ma zostać przeniesiony (skopiowany) 

• z menu ‘Edycja’ wybrać polecenie ‘Wytnij’ lub ‘Kopiuj’. Zakres zostanie otoczony 

‘mrugającą’ ramką 

• uaktywnić komórkę, gdzie ma zostać wklejona zawartość Schowka 

• z menu ‘Edycja’ wybrać polecenie ‘Wklej’ 

JeŜeli jest to przenoszenie komórek, to zaznaczone komórki zostaną pozbawione danych,  

a w przypadku kopiowania – pozostaną niezmienione. 

  Razem z zawartością komórek przenoszony jest ich format 
 
Wstawianie dodatkowych komórek 
 
W programie Excel moŜna wstawiać jedną lub kilka komórek, bądź całe wiersze i kolumny. 

Aby wprowadzić nowe komórki, naleŜy uŜyć polecenia Komórki z grupy Wstaw, albo za 

pomocą polecenia Wstaw z menu podręcznego. 

W obu przypadkach pojawi się poniŜsze podmenu, z którego naleŜy wybrać jedną z opcji: 

− przesuń komórki  wprawo – przesuwa komórki o odpowiednią 

liczbę kolumn w prawo; 

− przesuń komórki w dół – przesuwa komórki o odpowiednią 

liczbę wierszy w dół; 

− cały wiersz – wstawia odpowiednią liczbę całych wierszy; 

− cała kolumna – wstawia odpowiednią liczbę całych kolumn. 
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Ćwiczenie 
Wstaw komórki w środek zakresu z danymi 

• zakres A1:G8 wypełnij liczbami jak na poniŜszym rysunku 

 

• skopiuj te liczby do komórek I1:O8 

• zaznacz komórki C2:D4 

• z menu podręcznego wybierz polecenie Wstaw i w oknie dialogowym zaznacz opcje 

‘Przesuń komórki w dół’ 

• zaznacz komórki K2:L4 

• z menu podręcznego wybierz polecenie Wstaw, w oknie dialogowym zaznacz opcje 

Przesuń komórki w prawo’. 

Końcowy efekt działania przedstawia poniŜszy rysunek 

 

 

Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy 
 
Aby zmienić szerokość kolumny, ustaw kursor myszy na linii oddzielającej kolumny  w 

obszarze szarego paska z literami – kursor zmieni się w dwukierunkową strzałkę. Wciśnij 

lewy klawisz myszy i ciągnij kursorem do Ŝądanego połoŜenia. Kolumna moŜe zawierać do 

255 znaków. 
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Analogicznie postępujemy, gdy chcemy zmienić wysokość wiersza (kursor ustawiamy na 

szarym pasku z liczbami). 

 

Ukrywanie kolumn lub wierszy 
JeŜeli w danym arkuszu znajdują się dane potrzebne do wyliczeń, a zbędne na przykład 

 na wydrukach, moŜna taką kolumnę ukryć.  

Wystarczy przesunąć prawa granicę kolumny przesunąć tuŜ za lewą. Zniknie literowe 

oznaczenie kolumny, ale dane w niej zawarte będą uwzględniane w obliczeniach 

Postępując analogicznie moŜna ukryć niepotrzebne wiersze.  

 

Formatowanie elementów arkusza 
Po uruchomieniu nowego arkusza wszystkie jego komórki mają taki sam standardowy format. 

Dzięki opcjom formatowania wygląd arkusza moŜemy zmienić. 

 

Ćwiczenie 
Zaprezentuj dane z przeprowadzonej ankiety Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów 

• wprowadź do komórek dane zgodne z poniŜszą tabelą 

 

 

• w komórce F6 wpisz formułę obliczającą ilość odpowiedzi, a następnie skopiuj ją do 

pozostałych komórek kolumny F 

• sformatuj tabelę wg poniŜszego wzoru 
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• zapisz tabelę pod nazwą Prezentacja_ankiety na dysku C:\ w katalogu Praca. 

 

                 

Jedną z istotniejszych moŜliwości stwarzanych przez arkusz kalkulacyjny jest rysowanie 

wielu typów wykresów. 

 

Tworzenie wykresu 
 
Utwórz wykres który prezentuje wyniki ankiety Formy spędzania czasu wolnego przez 

uczniów 

• przygotuj dane do wykresu: do komórki I6 wpisz formułę „=F6”; I7 wpisz formułę „=F7” 

itd. ; do   komórki I13 wpisz formułę „=SUMA(F12;F13;F15;F17;F19)” oraz do komórki 

I14 wpisz formułę „=F9” 

 

• zaznacz komórki na podstawie których ma być stworzony wykres H6:H14 i I5:I14 (aby 

zaznaczyć oba zakresy moŜna uŜyć klawisza Ctrl) 
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• z menu wybierz opcje Wstaw/Wykres lub naciśnij ikonę Kreator wykresów na pasku 

Standardowym 

• zostanie uruchomiony Kreator wykresów składający się z kilku okien, który pomoŜe ci 

stworzyć wykres 

w pierwszym oknie wybierz typ wykresu; 

kaŜdy typ wykresu moŜe mieć kilka 

podtypów; zaznaczając którykolwiek 

moŜesz podejrzeć, jak twoje dane będą się 

prezentować w danym typie, wystarczy 

kliknąć na przycisku 

 

Wybierz typ wykresu ‘Kolumnowy’ i kliknij na przycisku ‘Dalej’. 

W nowym oknie widoczny jest nasz wykres oraz 

zakres danych (czyli dane źródłowe), przy 

uŜyciu których jest tworzony wykres. 

JeŜeli ukazany zakres zgadza się to naciśnij klawisz ‘Dalej’. Kreator przeniesie cię do 

kolejnego okna, w którym masz moŜliwość dokonania róŜnych ustawień. Tutaj naleŜy wpisać 

tytuł wykresu 

 

Wpisany tytuł ukaŜe się w okienku podglądu wykresu. 

 

W ostatnim oknie kreatora naleŜy podać  formę, w jakiej ma być zamieszczony wykres w 

skoroszycie, czy jako osobny arkusz czy jako obiekt w aktywnym arkuszu. 

 

Kliknij na przycisku ‘Zakończ’ – wykres jest gotowy. 
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Formy sp ędzania czasu wolnego
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BAZA  DANYCH  

 
Baza danych to zbiór powiązanych ze sobą informacji, obiektów /ksiąŜka 

telefoniczna, dziennik lekcyjny/. 

Do zarządzania i tworzenia bazy danych słuŜy program Microsoft Access. Program 

ten umoŜliwia szybki i uporządkowany dostęp do informacji. 

Obiekty bazy danych program Microsoft Access 

Tabele 

Formularze 

Kwerendy 

Raporty 

Relacje 

 
 

Tabele są podstawą bazy danych. Wiersze tabeli noszą nazwę rekordów, a kolumny - 

pól . Do prezentacji i zarządzania danymi, które znajdują się w tabelach słuŜą 

kwerendy(zapytania), formularze, i raporty.  

Projektowanie bazy danych 
 

Proces budowania bazy danych rozpoczyna się od utworzenia tabel, które 

przeznaczone są do przechowywania informacji. Tabele powinny być tak zaprojektowane, 

aby baza danych była elastyczna oraz nie występował w nich nadmiar informacji. 

Poszczególne tabele powinny zawierać informacje podzielone na odrębne grupy tematyczne. 

Po zaplanowaniu struktury poszczególnych tabel i rodzaju przechowywanych w nich danych 

moŜna przystąpić do jej tworzenia. 

 
Utworzenie pliku bazy danych 

 
Przy pierwszym uruchomieniu programu Microsoft Access automatycznie pojawia się okno 

dialogowe z opcjami tworzenia nowej bazy danych lub otwarcia juŜ istniejącej.  

W oknie tym klikamy na opcję Kreatora baz danych, a następnie kliknij przycisk OK.  
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Po otwarciu bazy danych lub zamknięciu okna dialogowego, które jest wyświetlane 
podczas uruchamiania programu Microsoft Access 

 

 
 

 
 
 Wskazujemy opcję Pustej bazy danych, w oknie dialogowym Nowy plik bazy 

danych wybieramy dysk i folder docelowy (np. c:\), a następnie wpisujemy nazwę pliku,  
w którym będzie przechowywana baza danych (np. db3), i klikamy przycisk Utwórz  
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Tworzenie tabel 
 

Okno dialogowe. zawiera sześć zakładek odpowiadających sześciu rodzajom 
obiektów, które mogą znaleźć się w strukturze bazy danych. Kliknięcie przycisku Nowy 
spowoduje otwarcie okna dialogowego w którym z listy wybieramy opcję Widok Projekt.        

                                   

 
 
Poszczególne pozycje na tej liście mają określone przeznaczenie. Zasadnicze 

znaczenie przy tworzeniu nowej tabeli ma opcja Widok Projekt. Deklaracja nowej tabeli musi 
posiadać nazwy pól, typy danych oraz naleŜy zdeklarować klucz główny. Klucz podstawowy 
umoŜliwia powiązanie danych z innymi tabelami. W naszej bazie ustalili śmy, Ŝe kluczem 
głównym jest nazwa ID ksiąŜki.  
Poszczególne pola zostały wypełnione dla tabeli ksiąŜki  
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Pasek narzędzi Projekt tabeli. 

Widok Arkusz Danych 

Ustawienie klucza podstawowego tabeli 

Indeksowanie 

Wstawianie wiersza 

Usuwanie wiersza 

Wyświetlenie okna Właściwości 

Uruchomienie pól konstruktora 

Wyświetlenie okna Baza Danych 

Wstawienie nowego obiektu 
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 Tworzenie tabel – deklaracja pól 
 
Domyślnym typem pól jest Tekst. Zwykle w tabeli przechowywane są dane róŜnego 

rodzaju: daty, liczby, itp. Aby zmienić Typ danych określonego pola tak, aby odpowiadały 
potrzebom, naleŜy rozwinąć listę dostępnych typów danych, klikając na Tekst   

 

 
 
 

W dolnej części okna wyświetlana jest karta, na której umieszczone są szczegółowe 
informacje dotyczące wybranego pola. Podobnie jak powyŜej, i tu moŜna rozwinąć 
poszczególne pola oraz dostosować parametry i opcje. 

Dostępne typy danych: 

 
Tekst Domyślna długość 50 znaków, długość nie moŜe przekraczać 255 

znaków. Nota Typ tekstowy. MoŜe słuŜyć do przechowywania dodatkowych 
informacji o obiekcie. 

Liczba Ten typ naleŜy nadawać jedynie takim polom, na których 
zawartości ma sens wykonywanie operacji matematycznych. 

Data/Godzina Pozwala na przechowywanie danych: daty i godziny w jednym z 
dostępnych formatów. 

Walutowy Pozawala na przechowywanie cen. 

Autonumerowanie Automatyczne numerowanie obiektów. 

Tak/Nie Wartość logiczna. 

Obiekt OLE Obiekty utworzone w innych programach /Word, Excel/ 

Hiperłącze Adresy stron www 

Kreator odnośników Definiuje pola 
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Wprowadzanie danych do tabeli 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Klikamy w pole rekordu wpisujemy dane, 
 Dodawanie nowego rekordu – klikamy  

 
 
Utworzony zbiór tabel 

 

 
 

 pole rekordu 

rekord 
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Ustalenie relacji między tabelami 
 
Relacje tworzymy przez dopasowanie danych w polach kluczowych  

Okno relacji znajdziemy w zakładce Narzędzia/relacje.  

 

Tworzenie relacji odbywa się poprzez przeciągnięcie pola kluczowego ID z jednej tabeli do 

pola kluczowego w drugiej tabeli.  

 

PokaŜe się nam okno edytowania relacji MoŜemy tutaj wymuszać więzy integralności  

w celu wymuszenia współpracy tych tabel, uniknięcia przypadkowego usunięcia powiązanych 

rekordów.  

Rodzaje relacji 
 

 Relacja jeden-do-wielu jedno z powiązanych pól jest kluczem podstawowym lub ma 

indeks unikatowy. 

 Relacja jeden-do-jednego oba powiązane pola są kluczami podstawowymi lub mają 

indeksy unikatowe. 

 Relacja wiele-do-wielu są to dwie relacje jeden-do-wielu, połączone trzecią tabelą, której 

klucz podstawowy składa się z dwóch pól -- kluczy obcych z dwóch pozostałych tabel. 
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Kwerendy /zapytania/ 
 

Kwerendy słuŜą do wyszukiwania informacji według określonych kryteriów. 
Zapytania mogą wybierać informacje z więcej niŜ jednej tabeli jednocześnie, o ile te tabele są 
połączone relacjami.  

 
Tworzenie kwerendy 
 

Mając aktywne okno ze zbiorem tabel, wybieramy zakładkę Kwerendy, 

 a następnie opcję Nowy  

  

 

Ukazuje się kolejne okno dialogowe, z którego wybieramy opcję Widok Projekt, 

zatwierdzamy OK. 
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 Określamy, które tabele będą potrzebne do utworzenia kwerendy. W naszym przypadku są 

to: Autorzy, KsiąŜki, Temat.  NaleŜy je zaznaczyć i kliknąć Dodaj.  

 

 

Po dodaniu wszystkich potrzebnych tabel klikamy Zamknij  

 

Definiowanie pola kwerendy 
 
Wybieramy poszczególne pola 
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Ustawiamy kryteria zapytania 
 

 

Wyszukujemy z naszej bazy danych ksiąŜki których cena jest większa niŜ 8 zł 

Pamiętaj – Pole, Ŝeby było wyświetlane musi być zatwierdzone  

Operatory porównania 

= (znak równości) Równa A = B 

> (znak większa niŜ) Większa niŜ A > B 

< (znak mniejsza niŜ) Mniejsza niŜ A < B 

>= (znak większa niŜ lub równa) Większa niŜ lub równa A >= B 

<= (znak mniejsza niŜ lub równa) Mniejsza niŜ lub równa A <= B 

<> (róŜne) Nierówna A <>B 

 

Koniunkcja kryteriów – jednoczesne spełnienie wszystkich warunków. 

Do zdefiniowania w obrębie jednego pola słuŜy operator AND  

warunek1 AND  warunek2 

Alternatywa kryteriów – spełnienie co najmniej jednego z warunków 

Do zdefiniowania w obrębie jednego pola słuŜy operator OR  

warunek1 OR  warunek2 

 

Wyszukujemy z naszej bazy danych ksiąŜki napisane przez Sienkiewicza lub Szekspira, 

 których cena jest większa niŜ 4 zł, ale mniejsza niŜ 40 zł 
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Tworzenie i modyfikacja formularza 
  

Formularze słuŜą do prezentacji danych w atrakcyjnej postaci graficznej oraz przede 

wszystkim do wprowadzana danych. Mogą one być oparte o jedną lub więcej tabel bądź 

kwerend. Wprowadzenie danych za pomocą formularza powoduje automatyczną ich 

aktualizację w tabelach źródłowych. 

PoniewaŜ formularz ma zwykle rozbudowaną postać graficzną, wygodnie jest 

tworzyć go za pomocą kreatorów formularzy i na bieŜąco dokonywać modyfikacji projektu 

odpowiednio do własnych potrzeb. 

Wybieramy zakładkę Formularze,  następnie klikamy na Nowy i pojawia się okno,  

 wybieramy kreatorów formularzy 
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Kolejno podświetlamy interesujące nas pola (Autorzy, Tytuł itd.) i kliknięciem na 

pojedynczą strzałkę  wprowadzamy je do zbioru Zaznaczone  pola. Z tego zbioru nasz 
formularz będzie czerpał dane. Wprowadzanie moŜe się teŜ odbywać przez podwójne 
kliknięcie na dane pole.  
NaleŜy więc rozwinąć Tabele/Kwerendy, wybrać tabelę lub kwerendę (pojawią się Ŝądane 
pola) i procedurę kontynuowa 

W nowym oknie wybieramy układ formularza (Kolumnowy, Tabelaryczny, Arkusz 
danych oraz Wyjustowany). Ztwierdzamy Dalej>>>>, wybieramy dowolny deseń, potem  
wpisujemy – tytuł, aŜ wreszcie klikamy na Utwórz 
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Raporty i drukowanie informacji 
  

Raporty słuŜą głównie do drukowania informacji z bazy danych, choć drukować 
moŜna takŜe tabele, zestawy danych na podstawie kwerend oraz formularze.  
 
Sposób tworzenia i modyfikacji raportów, jest podobny jak w przypadku formularzy.  

 

 
 
Drukowanie przebiega podobnie jak w innych aplikacjach Windows, inna jest jedynie 

organizacja okien dialogowych ułatwiających przygotowanie wydruku.  
 
Oczywiście, naleŜy pamiętać o właściwym układzie stron wydruku.  
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GRAFIKA  MENED śERSKA I PREZENTACYJNA 
 
Zastosowanie programu PowerPoint 
 
Wykorzystując PowerPoint jesteśmy w stanie wykonać prezentację na profesjonalnym 

poziomie i przeprowadzić jej pokaz. Program umoŜliwia umieszczanie w pokazach tekstu, 

rysunków, zdjęć, elementów typowo multimedialnych: dźwięku, animacji i filmów  

oraz odwołanie się do róŜnych informacji w tym stron internetowych.  

Program PowerPoint moŜe być stosowany do tworzenia prezentacji dwóch typów: 

• jako ciąg slajdów o określonej tematyce z moŜliwością dowolnych kombinacji 

kolejności w jakiej pojawiają się na ekranie 

• jako jeden slajd, zawierający wiele obiektów statycznych lub animowanych -

symulujących ruch 

 

PowerPoint pozwala na:  

• zastosowanie róŜnych typów animacji slajdów 

• zastosowanie róŜnych typów animacji obiektów na slajdach 

• zastosowanie dźwięków standardowych lub własnych np. muzyka, komentarz itp. 

• wstawienia klipów filmowych i multimedialnych 

• wstawienia migawek i sekwencji MIDI  

• odtwarzanie ścieŜek dźwiękowych z CD 

• wstawiania innych slajdów lub prezentacji itp. 
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Tworzenie nowej prezentacji  

Po uruchomieniu Power Point wyświetla okno dialogowe zawierające dostępne opcje 

tworzenia prezentacji. Kreator zawartości pomaga w tworzeniu prezentacji krok po kroku. 

UŜycie kreatora to najszybszy sposób tworzenia prezentacji. MoŜna takŜe wybrać szablon 

projektu – specjalny  dokument odpowiednio sformatowany z wpisanym juŜ tekstem.  

Uruchomienie programu PowerPoint i polecenie  "Utwórz nową prezentację". 
 

 

 
Wstawienie do prezentacji nowego slajdu 
 

Wybieramy ostatni slajd, opisany jako "Pusty". Taki wybór pozwala na większą swobodę  

i moŜliwość zaplanowania oraz rozmieszczenia treści slajdu. MoŜemy wybrać Układ slajdu 

(Slajd tytułowy, Lista punktowana, Schemat organizacyjny, Tekst i wykres itp.). Po wybraniu 

i klikni ęciu OK otworzy się okno Widok slajdu.  
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Włączając Konspekt (przycisk powyŜej paska narzędzi Rysowanie) wprowadzamy wszystkie 

teksty do prezentacji przed dodaniem grafiki i animacji. Teraz zapisujemy prezentację:  

z menu Plik/Zapisz w odpowiednim folderze nazywając plik. 

 

 
W programie PowerPoint moŜemy korzystać z następujących pasków narzędzi: 
 
Standardowy - zawiera narzędzia do pracy z plikami, narzędzia do pracy ze Schowkiem oraz 
mechanizm cofania ostatnich operacji. Wyświetlany jest we wszystkich widokach oprócz 
Pokazu slajdów. 
 
Formatowanie - zawiera między innymi przyciski wybierania opcji kroju i rozmiaru czcionek, 
stylów, odstępów między akapitami i list wypunktowanych. Stale wyświetlany w widokach: 
Slajdy, Konspekt i Strony notatek. 
 
Rysowanie - zawiera narzędzia do pracy nad tekstem traktowanym jako element graficzny.  
Są tam teŜ przyciski do rysowania róŜnych figur geometrycznych. Pasek jest zazwyczaj 
ukryty i wyświetlany ręcznie. 
 
Rysunek - zawiera przyciski pozwalające na manipulację obiektami juŜ narysowanymi. 
MoŜna je przenosić na wierzch lub pod spód, grupować, odbijać w pionie i w poziomie  
oraz obracać. Wyświetlany w razie potrzeby. 
 
Efekty animacji - zawiera narzędzia wywołujące ruch obiektu w czasie pokazu prezentacji  
i tworzące efekty akustyczne. Wyświetlany tylko w razie potrzeby. 
 
Konspekt - zawiera zestaw narzędzi do pracy w widoku Konspekt pozwalających na zmianę 
poziomu list wypunktowanych, zmianę kolejności pozycji tych list oraz ukrywanie lub 
pokazywanie szczegółów tekstu prezentacji na ekranie. Pasek ten jest dostępny tylko w 
widoku Konspekt. 
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Tworzenie nowej prezentacji według szablonu 
 
MoŜemy przy tworzeniu prezentacji wykorzystać szablon, wówczas wszystkie slajdy będą 

miały formatowanie zgodne z wybranym wzorcem. Wybieramy polecenie Plik/Nowy,  

w okienku zadań Z szablonu projektu następnie polecenie  Przeglądaj i wybieram miejsce 

źródłowe pliku szablonu 

 



 79

Wzorzec slajdów 

 
To zbiór obiektów występujących na wszystkich slajdach w danym pliku, celem wzorca jest 

umieszczenie w prezentacji obiektów (teksty, obrazy, rysunki, grafiki, tabele,  

itp.), które mają występować na wszystkich slajdach w tym samym miejscu i o tym samym 

wyglądzie. Aby nie przepisywać i nie kopiować stałych elementów prezentacji ze slajdu na 

slajd moŜna zastosować „wzorca slajdów”  

Z menu wybieramy Widok/ Wzorzec/Wzorzec slajdów 
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Wstawienie tła 
 

Wywołujemy polecenie Format/ Tło... (lub menu pod prawym przyciskiem myszy Tło....) 

Wybrany kolor akceptujemy przyciskiem Zastosuj do wszystkich - gdy chcemy jednakowe tło 

na wszystkich slajdach lub Zastosuj - jeśli chcemy zastosować dane tło tylko w jednym 

slajdzie. 

MoŜemy takŜe w menu Format/Zastosuj szablon projektu wybierać z wielu gotowych 

propozycji odpowiedni szablon i dać Zastosuj. Za pomocą menu Format/Schemat kolorów 

slajdu jest moŜliwość zmiany kolorów wybranego projektu. Wybieramy taki, który nam 

odpowiada i za pomocą Zastosuj do wszystkich zmieniamy kolory w slajdach. 
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Wstawienie tekstu do prezentacji 
 

Wybieramy Pole tekstowe lub korzystamy z obiektu WordArt. 
Określamy sposób, w jaki tekst będzie pojawiał się na ekranie: z menu Pokaz/ Ustawienie wstępne 
animacji/, np.: Najazd z lewej, Najazd z prawej, Litera po literze, Aparat fotograficzny itp. 
 

 

 
 
Dodawanie zdjęć, rysunków, grafiki, wykresów  
 

Z menu Wstaw/ Rysunek/Z pliku wybieramy odpowiednią lokalizację - moŜe być wcześniej 

przygotowany plik, folder z grafiką potrzebną do prezentacji. Wybieramy odpowiedni obraz 

lub zdjęcie, które zamierzamy wstawić. 

Inna opcja to Wstaw/ Rysunek/ ClipArt. Klikamy kategorię lub na liście Wyszukaj klipy 

lokalizujemy poszukiwany obrazek. Klikamy na niego i z podręcznego menu wybieramy 

górny przycisk, Ŝeby wstawić wybrany element. 

Grafikę moŜemy równieŜ dodawać do prezentacji z Internetu, gdzie najpierw z odpowiednich 

stron zapiszemy wybrane obrazki do wcześniej przygotowanego folderu na dysku. Na 

wybrany w Internecie obrazek, Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję 

Zapisz obraz jako umieszczając go w przygotowanym folderze. Dajemy odpowiednią nazwę 

nie zmieniając liter po kropce. jpg lub  gif.  
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Dodawanie autokształtów 
 
Przy projektowaniu prezentacji moŜemy korzystać z róŜnych gotowych elementów i obiektów 
przydatne szczególnie są autokształty. Z paska wybieramy Autokształty 
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Do wstawionych elementów graficznych moŜemy dodać tekst.  Zaznaczamy wstawiony 
obiekt, uruchamiamy menu kontekstowe i wybieramy Dodaj tekst  
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Dodawanie plików dźwiękowych i filmowych 
 
Do prezentacji moŜemy równieŜ włączyć muzykę lub film. Postępowanie jest podobne jak w 

przypadku rysunków. Wówczas z menu Wstaw/Filmy i Dźwięki, a następnie Odtwórz ścieŜkę 

audio CD pojawi się okno  Opcje odtwarzania. Wybieramy czas rozpoczęcia ścieŜki i 

czas jej zakończenia oraz Klikamy OK. 
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Ustawienie efektów animacji 
 
W menu Pokaz/ Animacja niestandardowa wybieramy rodzaj efektów animacji  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ustalamy sposób wprowadzonej animacji wejście, wyróŜnienie, wyjście,  ścieŜka ruch 
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Modyfikowanie ustawień istniejących efektów animacji - kolejność animacji 

W menu Pokaz/ Animacja niestandardowa wybieramy kartę Czas. W sekcji Rozpoczęcie 

animacji wybieramy Animacja i Uruchamiaj Automatycznie. Na liście Kolejność animacji 

uŜywamy przycisku strzałki, aby ustawić wymaganą kolejność. 

 

 

Tworzenie kolejnych slajdów 

 

Wstaw/ Nowy slajd, (Carl + M) lub z paska narzędzi: Typowe zadania/ Nowy slajd  
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Kolejności wstawionych slajdów poprawiamy w Widok/ Sortowanie slajdów i myszką 

przeciągamy slajd na właściwe miejsce. 

 

 

Efekty przejść slajdu 
 
Efekty, z jakimi mają zmieniać się kolejne slajdy ustawiamy w menu Pokaz/ Przejście 

slajdu/Efekt / śaluzja pozioma, śaluzja pionowa, Szachownica w dół,  

Szachownica w poprzek, Zakryj z lewej itp./ 
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Dodać moŜna dźwięk z menu Pokaz/ Przejście slajdu/Dźwięk wybierając z listy. 

Ustawiamy tempo pokazu tak, aby slajdy zmieniały się bez uŜycia myszki Pokaz/ Próba 

tempa, Pokaz/Przygotowanie pokazu i wybranie opcji Pętla ciągła 

 

 

 

Ustawienia akcji 
 
Wykorzystujemy do przejść do dowolnego slajdu prezentacji, adresu strony internetowej, 

innej prezentacji multimedialnej, pokazu niestandardowego lub zakończenia przezentacji 

Zaznaczamy obiekt wybieramy menu kontekstowe- Ustawienie/akcji, wybieramy opcję 

hiperłącze do: 
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INTERNET 
 
MoŜliwości wykorzystania sieci Internet są ogromne i ciągle rosną. Dzięki sieci Internet 
moŜna: 

� korzystać z informacji znajdujących się na innych komputerach, 

� przesyłać korespondencję do bardzo odległych miejsc w bardzo krótkim czasie, 

� uczestniczyć w dyskusjach "na Ŝywo" z innymi uŜytkownikami sieci, 

� skorzystać z porad innych uŜytkowników Internetu w ramach tak zwanych grup 
dyskusyjnych, 

� zamówić towary w specjalnych sklepach internetowych 

Usługi sieci Internet 

Do najwaŜniejszych usług oferowanych w sieci Internet naleŜą: 

WWW najpopularniejsza usługa /określana teŜ mianem „światowej pajęczyny”/ 

umoŜliwia przeglądanie stron internetowych za pomocą odsyłaczy hipertekstowych /linków/.   

Są one wyróŜnione na stronie kolorem i podkreśleniem 

Poczta elektroniczna to najstarsza usługa internetowa. Polega na przesyłaniu informacji 

(listów) w postaci elektronicznej między uŜytkownikami sieci 

Grupy dyskusyjne umoŜliwiają przesyłanie poczty do całej grupy uŜytkowników 

zainteresowanych danym zagadnieniem. Pozwala to prowadzić otwarte dyskusje i uzyskanie 

pomocy przy realizacji danych zadań 

IRC /Chat/ - rozmowy między internautami, 

FTP usługa umoŜliwiająca przesyłanie programów (plików) między komputerami /serwera 

FTP to komputer, z którego pobierane są pliki/. 
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Adres strony internetowej 
 

http://www.wp.pl 

 
 

 

http skrót protokołu transmisji danych 
 
 
 

Wyszukiwanie informacji 
 
 
� Uruchamiamy przeglądarkę internetową  

 
 

� Wpisujemy adres portalu internetowego /www.interia.pl/  w polu tekstowym wpisujemy  
 
poszukiwane hasła / zawisza czarny/ klikamy przycisk Szukaj 
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POCZTA ELEKTRONICZNA  
 
e-mail  - najpopularniejsza usługa w sieci Internet słuŜąca do wymiany korespondencji pomiędzy jej 

uŜytkownikami. O popularności poczty elektronicznej zadecydowały jej szybkość i niskie w 

porównaniu z tradycyjną pocztą koszty. 95 % przesyłek dociera do adresata w ciągu pięciu minut 

niezaleŜnie od tego jaki kraj świata zamieszkuje. Aby otrzymywać listy, naleŜy posiadać własny adres 

poczty elektronicznej (np. tarnowski@wp.pl). Adres otrzymać moŜe kaŜdy, kto posiada wykupione 

konto pocztowe u dostawcy usług internetowych; istnieją równieŜ firmy, które po rejestracji w ramach 

reklamy udostępniają takie adresy za darmo.  

Konto pocztowe zakładamy na serwerze pocztowym czyli na specjalnym komputerze w Internecie 

zajmującym się dostarczaniem poczty. 

Jego zadaniem jest odbieranie i przesyłanie listów od uŜytkownika. Po utworzeniem konta 

pocztowego serwer przydziela skrzynkę pocztową (nadawczą i odbiorczą) wraz z jej identyfikatorem 

czyli adresem e-mail. Czytanie i pisanie listów odbywa się za pomocą programów pocztowych. 

Większość z nich oprócz tradycyjnych komunikatów tekstowych posiada moŜliwość przesyłania 

załączników, którymi mogą być dowolne pliki binarne - dokumenty MS Word, grafika, dźwięki, etc. 

Nowym standardem poczty elektronicznej stają się powoli przesyłki w formacie HTML.  

Zalety poczty elektronicznej 

• Szybko 

• Tanio  

• Bez listonosza 

• Nie znający hasła nie odbiorą twojej poczty 

• MoŜesz skopiować to co juŜ masz w komputerze, lub to co „ściągniesz” z Internetu 

• MoŜesz wysłać plik tekstowy, graficzny, dźwiękowy, animację 

 
Budowa adresu e-mail 
 
Adres elektroniczny składa się z dwóch części oddzielonych znakiem @ (ang. at), popularnie zwanym 

"małpą":   

nazwa_konta@adres.serwera.pocztowego 
                   
Pierwsza część jest nazwą naszego konta. MoŜe to być pseudonim lub imię i nazwisko. Na jednym 

serwerze nie moŜe być dwóch kont o identycznej nazwie. Druga część to domena, czyli internetowy 

adres serwera pocztowego, który obsługuje naszą skrzynkę. Składa się ona z kilku części 

przedzielonych kropkami (adres e -mailowy nie zawiera spacji). Adres jest nam przydzielany w czasie 

zakładania konta.  
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Jak załoŜyć konto pocztowe 
 

• Uruchamiam przeglądarkę internetową  

 

• Wybieram portal internetowy 

/www.wp.pl/ 

 

• Wybieram polecenie poczta  

 

 

• Wybieram polecenie załóŜ konto  

 

 

• Zapoznaje się z ofertą portalu,  

• Wybieram polecenie załóŜ konto/bezpłatne/ 
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• Wypełniam formularz rejestracyjny 

 

 

 

 

• Akceptuję regulamin poczty  

 

 

• Wypełniam okno tekstowe 

 

 

 

• Wybieram polecenie załóŜ konto 

 

 

 

 

NaleŜy zapamiętać login, hasło oraz dane do konfiguracji programu pocztowego serwer 

poczty przychodzącej (POP3) oraz serwer poczty wychodzącej (SMTP) 

Hasło 6-30 znaków, w tym  
co najmniej jedna cyfra 
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ZagroŜenia wynikające z uŜytkowania poczty elektronicznej 
 
Istnieje wiele zagroŜeń wynikających z uŜytkowania poczty internetowej. Najczęściej spotykanymi 

rodzajami niebezpiecznej poczty a zarazem najbardziej uciąŜliwymi są: 

Spam – Jest to przesłanie duŜej ilości kopii tej samej wiadomości do wielu uŜytkowników.  

Większość Spamu zawiera materiały reklamowe, informacje o produktach, które wcale nie muszą być 

prawdziwe, oferowanie róŜnego rodzaju usług nie zawsze zgodnych z prawem i wiele innych. Warto 

wspomnieć Ŝe SPAM jako nieuczciwa forma reklamy jest zakazany w Polsce.  Spamerzy czyli osoby, 

które wysyłają omawiane wiadomości posługują się specjalistycznymi narzędziami za pomocą, 

których mogą wyszukiwać adresy email. Spamerzy wykonują masowe i automatyczne skanowanie 

stron internetowych, w poszukiwaniu adresów email.  

Phishing – Jest to rodzaj spamu, który stosunkowo niedawno bo w 2003 roku zaczął być uŜywany 

Jest to jedno z największych zagroŜeń, które pewnego dnia moŜe przyjść na naszą pocztę. Polega ono 

na tworzeniu fałszywych wiadomości e-mail lub teŜ całych stron internetowych, które są prawie 

identyczne z serwisami znanych firm. Celem ich jest wykradzenie danych uŜytkownika 

Wirusy i niebezpieczne załączniki – Jeszcze jednym zagroŜeniem są pliki przesyłane w postaci 

załączników, które są wirusami lub są potencjalnie niebezpieczne. NaleŜy zachować szczególną 

ostroŜność kiedy w otrzymanej wiadomości zobaczymy plik z takimi rozszerzeniami jak np. *.exe, 

*.bat, *.com itp. Programy pocztowe coraz częściej blokują tego rodzaju pliki i nie pozwalają 

uŜytkownikowi na ich otwieranie. 

 
Outlook Expressa 
 
Konfiguracja programu 
 
Uruchamiamy program klikając na ikonę   

Z menu Narzędzia wybieramy Konta następnie przycisk Dodaj wybieramy Poczta 

 

 

W pierwsze pole tekstowe wpisujemy  nazwę 
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W pole tekstowe wpisujemy adres naszego konta pocztowego następnie  klikamy Dalej 

 

 

  

Podajemy dane adresów serwerów POP3 i SMTP, nastepnie klikamy Dalej 

 

 

W pole tekstowe wpisujemy nazwę oraz hasło, następnie  klikamy Dalej  

  

 

Pojawi się informacja o potrzebie zapisu tych ustawień, wybieramy przycisk  
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Odbieramy list 
 
Zaznaczamy Skrzynka odbiorcza wybieramy interesujący nas list /nieodebrane są zaznaczone 
pogrubioną czcionką/ dwukrotnie klikamy myszką 
 

 
 
Wysyłamy  list  
 
Wybieram Utwórz po… następnie polecenie Bez papeterii, podaję adres odbiorcy, wpisuję 
temat oraz treść listu klikam przycisk Wyślij  
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Wysyłamy  list z załącznikiem 
 

Do listu elektronicznego, moŜemy dołączyć plik tekstowy, obrazy, programy itd. 

Robimy to w formie załącznika. Do wcześniej przygotowanej wiadomości  

 

dołączamy załącznik, klikając na przycisk  

Wybieramy miejsce źródłowe naszego pliku klikam przycisk Dołącz 
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Ustawiamy dodatkowe opcje wysyłanego listu 
 
Wysłanemu listowi moŜemy nadać priorytet przez wybranie z menu Narzędzia polecenie 
Ustaw priorytet następnie wskazania opcji  wysoki /przykładowo/ 
 
 

 

 

Wysyłając list elektroniczny moŜemy zaŜądać potwierdzenia przeczytania wybierając 

z menu Narzędzia polecenie śądaj potwierdzenia przeczytania 
 

 


