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Technik administracji II semestr 

 (zajęcia na 20 marca 2021 r.) 

W czasie zajęć praktycznych należy korzystać z programów MS Office - płatny lub Open Office 

- bezpłatny - do pobrania pod adresem: https://www.openoffice.org/pl/download/index.html  

 

Temat 1, 2: Tabele – wstawianie i formatowanie 

Tabela jest przydatnym narzędziem do zbierania i pozycjonowania (układania) danych (np. 

danych osobowych, wyników) oraz do tworzenia przejrzystych raportów. Prezentacja tekstu 

(danych) w ujęciu tabelarycznym poprawia jego przejrzystość. 

Zanim rozpocznie się wstawianie tabeli należy zastanowić się, jakie dane chce się w niej 

umieścić. Trzeba ustalić, ile kolumn i ile wierszy będzie miała tabela. Jeśli ma się problem z 

rozplanowaniem tabeli, można rozrysować ją na kartce papieru. 

 

Niezależnie od używanego edytora tekstu jest kilka możliwości wstawienia tabeli.  

Sposób 1: 

Wejdź w zakładkę Wstawianie 

Z grupy Tabele kliknij opcję Tabela 

Rozwinie się lista, w której najeżdżając na kolejne kwadraty (symbolizujące wiersze i 

kolumny) pojawi się podgląd naszej tabeli. Aby ją stworzyć, wystarczy kliknąć interesującą 

nas ilość kwadratów. 

 

Sposób 2: 

Wejdź w zakładkę Wstawianie i wybierz opcję Tabela 

Z rozwijanej listy wybierz opcję Wstaw tabelę 

Pojawi się okno, w którym należy podać liczbę wierszy i kolumn. Można także wybrać opcję 

autodopasowania szerokości kolumn. 

https://www.openoffice.org/pl/download/index.html
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Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa 

grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Grupa ta zawiera dwie zakładki: Projektowanie i Układ. 

Zakładki te zawierają przyciski specyficznych poleceń związanych z edycją i formatowaniem 

tabel. 

W programie Microsoft Office Word 2007 można szybko wstawić do dokumentu gotowe 

tabele, z wstawionymi przykładowymi danymi. Nazwano je szybkimi tabelami. Oczywiście po 

wstawieniu należy je zmodyfikować, wpisując inne dane i ewentualnie zmieniając formatowanie.  

Szybkie tabele wstawia się po wybraniu w zakładce Wstawianie przycisku Tabela >> 

Szybkie tabele. 
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Przykładowy efekt można zobaczyć na poniższym rysunku. 

 
Szybkie tabele są wstawiane razem z podpisami, które oczywiście można, a nawet należy, 

zmienić na własne. 

W celu utrwalenia informacji proszę obejrzeć filmy edukacyjne prezentujące sposób 

wstawania tabel: 

Microsoft Word 2007/2010 - https://www.youtube.com/watch?v=2lmXOxJand4&t=12s 

OpenOffice Writer - https://www.youtube.com/watch?v=j5LSftQbJgg 

 

Formatowanie 

Formatowanie tabeli jest to określanie jej wyglądu: czcionki, koloru tła, sposobu 

obramowania komórek i całej tabeli, sposobu wyrównania tekstu w pionie i poziomie itd. 

Najprostszym sposobem określenia wyglądu całej tabeli jest skorzystanie z gotowych stylów 

dostępnych w programie Microsoft Word 2007.  

Po utworzeniu tabeli na wstążce pojawiają się dwie dodatkowe zakładki: Projektowanie i 

Układ. Na pierwszej z nich znajduje się lista dostępnych stylów.  

 

Pola wyboru dostępne na tej zakładce mają wpływ na prezentowane style. Na przykład 

wybranie opcji Kolumny naprzemienne powoduje, że w stylach kolejne kolumny będą 

formatowane w innych kolorach (naprzemiennie). Jest to widoczne również w ikonach 

reprezentujących style. 

https://www.youtube.com/watch?v=2lmXOxJand4&t=12s
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Znaczenie opcji jest objaśniane po wskazaniu na nią myszką. Ilustruje to poniższy rysunek. 

 

Kliknięcie w przycisk Więcej powoduje wyświetlenie większej listy dostępnych stylów. 
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Wskazanie stylu myszką powoduje, że utworzona tabela prezentowana jest w formacie zgodnym 

z odpowiednim stylem, kliknięcie lewym przyciskiem myszki powoduje akceptację stylu. 

Style można modyfikować. W tym celu należy kliknąć w przycisk Modyfikuj styl tabeli na liście 

stylów. Pojawi się okno dialogowe umożliwiające zmianę wybranego stylu.  

 

Podobne okno służy do definiowania nowego stylu na podstawie już istniejącego. 

Tabelę można sformatować według własnego pomysłu i potrzeby. Każda komórka, wiersz czy 

kolumna mogą być sformatowane inaczej.  

Ręczne formatowanie komórek, części lub całej tabeli można wykonać, korzystając z menu 

podręcznego dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki, można też wykorzystać 

kartę Układ na wstążce. Pewne elementy formatowania są dostępne na karcie Projektowanie 

(obramowanie i cieniowanie, m.in. kolor i grubość obramowania). 

Poniższy film prezentuje wyrównanie tekstu w komórkach z wykorzystaniem poleceń z karty 

Układ.  

W celu sformatowania pewnych komórek należy je zaznaczyć myszką, następnie można kliknąć 

w zaznaczenie prawym przyciskiem. Pojawi się menu podręczne jak na poniższym rysunku. 



6 
 

 

Na ekranie pojawia się mały podręczny pasek narzędzi, zwany minipaskiem, pojawia się też menu 

podręczne. Minipasek jest pomocny w wykonywaniu czynności dotyczących czcionek, ich stylów 

i rozmiarów, wyrównania, koloru tekstu, poziomów wcięcia czy punktorów.  

Poprzez menu podręczne można ustalać kierunek tekstu, decydować o sposobie obramowania i 

cieniowania komórek. 
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Można definiować kolor i styl linii obramowania każdej z zewnętrznych krawędzi 

zaznaczonego obszaru oraz krawędzi wewnątrz obszaru. Najpierw należy wybrać odpowiedni 

kolor i styl, następnie należy kliknąć w odpowiednią krawędź w części okna oznaczonej Podgląd. 

Z menu podręcznego można również wybrać polecenie Właściwości tabeli, spowoduje to 

otwarcie okna dialogowego z zakładkami Tabela, Wiersz, Kolumna, Komórka. 

Zakładka Tabela umożliwia precyzyjne określenie rozmiarów tabeli, a także jej położenia 

względem tekstu.  

 

 

Poprzez przycisk Opcje w zakładce Tabela można ustawić marginesy dla zaznaczonych komórek. 

 

Z kolei po wybraniu Zawijanie tekstu wokoło aktywny staje się przycisk Pozycjonowanie, który 

otwiera okno dialogowe, umożliwiające określenie położenia tabeli względem opływającego ją 

tekstu. 
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W zakładce Wiersz można zdefiniować wysokość wierszy. 

 

 

Można tu również zezwolić na podział wiersza między strony. 
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W zakładce Kolumna można definiować szerokość kolumn. 

 

W zakładce Komórka można określić preferowaną szerokość komórki i sposób umieszczenia 

tekstu w komórce (wyrównanie). Poprzez przycisk Opcje można zdefiniować marginesy oraz 

zawijanie tekstu. Pole wyboru Dopasuj tekst umożliwia automatyczną zmianę rozmiaru czcionki 

tak, by tekst wypełniał komórkę (np. przy tekście nie mieszczącym się w granicach komórki 

czcionka zostanie zmniejszona tak, by tekst się mieścił; działa to w pewnych granicach). 
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Wstawianie wierszy 

Często zachodzi potrzeba wstawienia nowego wiersza w tabeli. Można to zrobić, klikając prawym 

przyciskiem myszki w istniejący wiersz i wybierając z menu podręcznego pozycję Wstaw, a 

następnie Wstaw wiersze powyżej lub Wstaw wiersze poniżej. Można też skorzystać z grupy 

przycisków Wiersze i kolumny na karcie Układ.  

Usuwanie wierszy 

Aby usunąć wiersz, należy zaznaczyć go myszką (np. klikając na lewo od wiersza), a następnie 

kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać Usuń wiersz. Jeśli zaznaczona 

jest większa liczba wierszy, usunięte zostaną wszystkie zaznaczone.  

Można też usunąć wiersz bez zaznaczania. Wystarczy, jeśli myszka jest w pewnej komórce tego 

wiersza. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki należy wybrać Usuń komórki. Wyświetli się 

okno dialogowe, w którym można wybrać operację usunięcia wiersza. 

Jeszcze inną metodą usuwania wierszy jest skorzystanie z odpowiedniego przycisku Usuń na 

karcie Układ. 

Wstawianie i usuwanie kolumn 

Operacje wstawiania i usuwania kolumn są analogiczne do wstawiania i usuwania wierszy. 

Wstawianie i usuwanie komórek 

Można wstawić do tabeli pojedyncze komórki lub ich większą liczbę (wtedy należy zaznaczyć tyle 

samo komórek istniejących), klikając w menu podręcznym Wstaw >> Wstaw Komórki. Pojawi się 

wówczas okno dialogowe, umożliwiające podjęcie decyzji, co zrobić z komórkami już 

istniejącymi. 

 

 Analogicznie można usunąć pojedyncze komórki z tabeli. 
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Komórki tabeli można łączyć (scalać) w jedną, można też wykonać operację odwrotną, tj. jedną 

komórkę podzielić na kilka. Poniższy rysunek prezentuje przykładową tabelę z połączonymi i 

podzielonymi komórkami. 

 

Scalenie kilku komórek w jedną wymaga wcześniejszego ich zaznaczenia. Do scalenia służy 

odpowiedni przycisk Scal na zakładce Układ w grupie przycisków Scalanie. Można również 

skorzystać z menu podręcznego po zaznaczeniu komórek i kliknięciu w zaznaczony obszar 

prawym przyciskiem myszy.  

Analogicznie można wykonać operację podzielenia komórki na kilka. W odróżnieniu od scalania 

nie wymaga to jednak zaznaczania całej komórki, wystarczy jeśli jest w niej kursor. 

 

W celu utrwalenia informacji proszę obejrzeć filmy edukacyjne prezentujące sposób 

formatowania  tabel: 

 Microsoft Word 2007/2010 - https://www.youtube.com/watch?v=X7Bb7SnM8bU&t=773s 

              https://www.youtube.com/watch?v=bgol8kg_8wc&t=8s 

OpenOffice Writer - https://www.youtube.com/watch?v=0a-lFVqbl2M 

Libre Office Writer - https://www.youtube.com/watch?v=gX86BJlsN1A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7Bb7SnM8bU&t=773s
https://www.youtube.com/watch?v=0a-lFVqbl2M
https://www.youtube.com/watch?v=gX86BJlsN1A
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Temat 3: Ćwiczenia w formatowaniu tabel 

 

W celu przećwiczenia zagadnień omówionych na 2 poprzednich lekcjach proszę wykonać 6 

tabel wg poniższego wzoru. 

Imię i nazwisko uczestnika 

wycieczki 

Ubezpieczenie 

obowiązkowe dobrowolne 

Jan Matejko 10 1225 

Bronisław Szewczyk 150 254 

 

okres 
Żywiec Bielsko-Biała 

hurtownie sklepy hurtownie sklepy 

I półrocze 1524 1254 12477 1254 

II półrocze 12477 124 125 12 

 

 

PLAN LEKCJI 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

      

     

     

 

lp Imię i nazwisko 

Wyniki egzaminu (w punktach) 

pisemny Ustny 

1 Jan Wolski 125 254 

2 Michał Urbański 12 99 

 

 



13 
 

 Kraków Warszawa Poznań Wrocław 

Koszty 1525 1588 1547 1254 

Dochody 1461 1500 1600 1254 

Saldo -64 -88 53 0 

 

 

 

miesiące 
sprzedaż towarów 

rynek wewnętrzny rynek zewnętrzny 

I 

k
w

ar
ta

ł styczeń 1258,25 2536,63 

luty 125,25 3652,14 

marzec 12544,36 365,23 

II
 

k
w

ar
ta

ł kwiecień 123,25 6523,65 

maj 1356,25 456,36 

czerwiec 15,63 635,23 

 RAZEM: 15422,99 14169,24 

 


