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Technik administracji II semestr 

 (zajęcia na 21 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: Opcje menu wstaw: symbole, wzory matematyczne 

Niektóre znaki nie są dostępne bezpośrednio z klawiatury, wprowadza się je w szczególny sposób. 

Wybrane, często używane, znaki dostępne są przez przycisk Symbol w zakładce Wstawianie na 

wstążce. Oto przykładowa lista symboli: 

 

Kliknięcie w przycisk Więcej symboli (widoczny po przyciśnięciu przycisku Symbol w zakładce 

Wstawianie na wstążce) powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można wybrać: 

 czcionkę (krój czcionki), np.: Calibri, Symbol, Wingdings, Zwykły tekst, 

 podzbiór znaków, np.: symbole literopodobne, strzałki, operatory matematyczne itp. 

(w przypadku niektórych czcionek dysponujących tylko jednym podzbiorem znaków, pole 

wyboru podzbioru nie jest wyświetlane). 

Wybór czcionki Zwykły tekst umożliwia wstawienie symbolu, który jest dostępny w wielu różnych 

czcionkach. Symbol taki będzie formatowany podobnie jak zwykły tekst, tzn. można będzie 

zmienić czcionkę na inną, symbol będzie wyświetlany nową czcionką (o ile jest on w wybranym 

nowym zestawie).  

 
Okno dialogowe Symbol służące do wstawiania nietypowych symboli 

https://www.openoffice.org/pl/download/index.html
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Dwukrotne kliknięcie na wybrany znak lub kliknięcie jednokrotne w znak i kliknięcie w przycisk 

Wstaw powoduje wstawienie go do dokumentu.  

Niektóre zestawy czcionek nie zawierają liter. Do popularnych należą m.in. Symbol oraz 

Wingdings.  

 
Czcionka Symbol 

 

 
Czcionka Wingdings 

Wstawiony symbol jest zapamiętywany na liście ostatnio używanych symboli i staje się 

dostępny bezpośrednio po kliknięciu przycisku Symbol na wstążce. Ostatnio wstawiony znak 

pojawia się na liście, najstarszy z listy zostaje z niej usunięty. 

Symbole można również wstawiać przy pomocy skrótów 

klawiaturowych. Okno dialogowe Symbol zawiera przycisk, 

umożliwiający zdefiniowanie skrótu klawiaturowego. Zwykle 

stosowane są kombinacje klawiszy Ctrl, Shift z innymi 

klawiszami (np. Ctrl + I, Ctrl + Shift + q itp.).  
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Jeszcze jedną metodą wstawienia niektórych nietypowych znaków jest użycie specjalnego kodu. 

Kod zaznaczonego w oknie Symbol znaku jest wyświetlony w dolnej części tego okna. Na 

przykład na pierwszym rysunku na tej stronie, prezentującym okno dialogowe Symbol, można 

zobaczyć kod znaku strzałka w prawo: jest to 2192. Jest również wyjaśnienie, jak wprowadzić 

taką strzałkę -należy wpisać z klawiatury kod (pojawi się napis 2192) i potem wcisnąć kombinację 

klawiszy Alt + X. Napis 2192 zostanie zamieniony na odpowiedni symbol. 

 

Wstawianie równań matematycznych 

Przydatną opcją niektórych edytorów tekstu jest możliwość wstawienia do dokumentu tekstowego 

równań opisujących zależności matematyczne, fizyczne, czy statystyczne. Umożliwia to 

wbudowany do programu edytor równań.  

W zakładce Wstawianie, obok ikony Symbol znajduję się ikona o nazwie Równanie. Gdy 

klikniemy na nią to pokaże się lista już gotowych i najczęściej używanych równań. Musimy na 

jedno z tych równań kliknąć aby je wstawić do dokumentu Word. Jeżeli żadne z tych gotowych 

formuł nam nie pasuje, lub chcemy stworzyć naszą formułę po swojemu, to musimy wybrać opcję 

Wstaw nowe równanie która się znajduje na samym dole tej listy. 

 

Gdy klikniemy Wstaw nowe równanie to do naszego pliku Word wstawiona zostanie pusta 

formuła. Teraz możemy do niej wstawiać różne równania oraz symbole, za pomocą górnego menu. 

https://zlotekursy.pl/edukacja/wp-content/uploads/2016/12/wstawic-matematyczne-rownanie-microsoft-word.png
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Możemy wstawiać takie równania jak na przykład ułamki, pierwiastki, całki, funkcje sin lub cos, 

macierze oraz dużo innych wzorów. 

 

W taki oto sposób można wstawić matematyczne równania i symbole w Microsoft Word.  

 

 

https://zlotekursy.pl/edukacja/wp-content/uploads/2016/12/wstawic-matematyczne-rownanie-word-1024x666.png
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W celu uzupełnienia informacji przedstawionych na tej lekcji proszę o obejrzenie filmów 

edukacyjnych:  

wstawianie symboli - https://www.youtube.com/watch?v=hfOEXLtUXBE 

wstawianie równań - https://www.youtube.com/watch?v=jfFNqzYIWlE 
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Temat 2: Podpisy, spisy ilustracji 

 

Tworząc i formatując dokumenty w programie Word, które posiadają elementy graficzne, należy 

pamiętać o utworzeniu na końcu dokumentu spisu tabel i rysunków, a także o umieszczeniu 

odpowiednich podpisów pod nimi. Tak oznaczone składowe sprawią, że przygotowany dokument 

w Microsoft Word będzie czytelny i przejrzysty dla odbiorców. Dobrym sposobem na 

usprawnienie nawigacji w pliku jest również stworzenie spisu treści. 

 

Microsoft Word – tworzenie spisu tabel i rysunków 

Spis rysunków wstawiamy z karty Odwołania, zakładka Podpisy --> Wstaw spis Ilustracji. 

 

W tym miejscu możemy wybrać spośród podpisów standardowo istniejących w programie 

(Rysunek, Tabela) lub takich, które sami utworzyliśmy dodając podpisy do ilustracji, np.: 

„wykres”, „rys.”, „diagram” itp. Spis ten generowany jest z podpisów, które powinniśmy wstawiać 

pod obrazkami.  

 

Spisy tabel i rysunków pojawią się w miejscu, w którym znajduje się obecnie kursor w 

dokumencie. Można w dalszym etapie zmienić jego położenie w zależności od oczekiwanego 

efektu końcowego. 

https://www.cognity.pl/kurs-word-zaawansowany-tworzenie-obszernych-dokumentow,s2,46.html
https://www.cognity.pl/szkolenie-word-automatyczny-spis-tresci-nic-prostszego,blog,13.html
https://www.cognity.pl/kurs-word-zaawansowany-tworzenie-obszernych-dokumentow,s2,46.html
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Microsoft Word – wstawienie podpisów pod obrazkami 

Podpisy pod umieszczonymi obrazkami w dokumencie Word dodajemy klikając na dany obraz 

lub tabelę, prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Wstaw podpis. Następnie pojawia się 

okno, tak jak na poniższym rysunku, w którym możemy wpisać tytuł załączonego 

obrazka/wykresu/diagramu, a także ustawić jego opcje. Ustawione opcje wraz z tytułem ilustracji 

zatwierdzamy przyciskiem OK. 

  

Proszę pamiętać, że jeżeli nie dodamy podpisów do ilustracji – program Word nie będzie w stanie 

utworzyć spisu tych ilustracji. 

 

Na powyższym rysunku przedstawiono obraz ze wstawioną etykietą "Rys.". Istnieje możliwość 

edycji podpisu czyli zmiana wielkości, koloru, pogrubienia, stylu czcionki, ustawienia kursywy, 

podkreślenia itp. Można dostosować styl podpisu według własnego uznania. Należy pamiętać o 

zachowaniu spójności w zastosowanych podpisach, aby dokument wyglądał estetycznie. 

 

https://www.cognity.pl/kurs-word-zaawansowany-tworzenie-obszernych-dokumentow,s2,46.html
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Kolejny rysunek (powyżej) przedstawia zastosowanie etykiety "Rys. 1" – w tekście podpisu 

zmieniono kolor, zastosowano kursywę oraz pogrubienie. Na rysunku 5 zaprezentowano użycie 

etykiety "Rysunek". Zmieniono styl czcionki, rozmiar, kolor oraz dodano podkreślenie. 

Możliwości stworzenia stylu własnego podpisu jest naprawdę wiele. 

Microsoft Word – wstawienie podpisów do tabeli 

Kolejną istotną kwestią podczas przygotowania dokumentów jest zamieszczenie podpisów do 

tabel. Proces dodawania rozpoczyna się od zaznaczenia całej tabeli, kliknięcia prawym 

przyciskiem myszy oraz wybrania opcji Wstaw podpis. Pojawi się okno dialogowe Podpis, w 

którym należy wybrać etykietę Tabela, standardowo położenie jest określane jako powyżej 

wybranego obiektu. 

 

 

Na powyższym rysunku przedstawiono efekt końcowy po wstawieniu podpisu do tabeli. 

Odpowiedni opis tabel, rysunków, wykresów oraz sporządzenie poprawnego spisu treści – w 

znaczący sposób wpłynie na przejrzystość dokumentu w programie Word. 

W celu uzupełnienia informacji przedstawionych na tej lekcji proszę o obejrzenie filmów 

edukacyjnych:  

https://www.youtube.com/watch?v=qhXN3x4eY_8 

https://www.youtube.com/watch?v=zDbLL1fKkW4 

https://www.cognity.pl/kurs-word-zaawansowany-tworzenie-obszernych-dokumentow,s2,46.html
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Temat 3: Style. Generowanie spisu treści. 

 

Główną zaletą tworzenia aktywnego spisu treści w programie MS Word jest możliwość szybkiego 

poruszania się po tekście, bez konieczności podróżowania po całym dokumencie w poszukiwaniu 

interesującego nas rozdziału czy podrozdziału.  

Dobrze, jeżeli uwzględnimy potrzebę stworzenia interaktywnego spisu treści już przed pisaniem 

tekstu, jednak możemy bez problemu wykonać go nawet w ostatnim etapie pisania dokumentu. 

 

Oznaczenie stylem nagłówków 

 

Do stworzenia spisu treści niezbędne jest korzystanie ze „Stylów” dokumentu. Najłatwiej 

wykonuje się go za pomocą takich stylów jak „Nagłówek 1” (który może być tytułem 

rozdziałów),  i „Nagłówek 2” (jako tytuł podrozdziału). 

Każdy rozdział musi zostać zaznaczony takim samym Stylem Nagłówka, wybranym z listwy 

Stylu. 

 

  

Aby tego dokonać musimy zaznaczyć kursorem każdy tytuł rozdziału (podrozdziału itp.) i kliknąć 

odpowiedni styl. Gdy wszystkie style zostaną już zaznaczone stworzenie spisu treści jest już 

bardzo łatwe. 

Ponieważ domyślne formatowanie stylów (kolory, rodzaj czcionki, rozmiar itp.) może odbiegać 

od wymaganego w dokumencie jest możliwość modyfikacji poszczególnych stylów bezpośrednio 

w galeri.  

1. Na karcie Narzędzia główne kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny styl w galerii 

stylów i kliknij polecenie Modyfikuj.  

 

2. W sekcji Formatowanie wprowadź odpowiednie zmiany formatowania, takie jak styl, 

rozmiar lub kolor czcionki, wyrównanie, interlinia lub wcięcie.  
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Tworzenie spisu treści przy użyciu stylów nagłówków 

 1.    Klikamy w miejscu, w którym chcemy wstawić spis treści (np. w przypadku prac naukowych 

na drugiej stronie dokumentu). 

2.    Na karcie Odwołania pierwszą pozycją z lewej strony jest Spis treści. Klikamy przycisk Spis 

treści, a następnie wybieramy odpowiedni styl spisu treści. 

3.    Zdarza się, że wbudowane style spisu treści nie spełniają naszych oczekiwań. Istnieje wtedy 

konieczność dostosowania stylu do naszych potrzeb. W takim przypadku należy zaznaczyć 

opcję „Niestandardowy spis treści” znajdujący się  w dolnej części okna, które nam się 

pokazało po kliknięciu na „Spis treści”. 

  



11 
 

 Okno, które się wyświetliło umożliwia wprowadzenie specyficznych ustawień, takich jak: 

•    określenie, czy w spisie ma wyświetlać się numer strony; 

•    określenie, po której stronie spisu treści mają wyświetlać się numery stron; 

•   jakie znaki powinny być wiodące w naszej tabulacji, czyli które będą oddzielać nazwę 

nagłówka od numeru strony (najczęściej wybierane są kropki, jednak możemy zdecydować 

się np. na prostą linię) 

•    w przypadku dokumentu elektronicznego, warto zaznaczyć opcję „Użyj hiperłącza zamiast 

numerów stron”. Opcja ta jest szczególnie przydatna w wypadku dokumentów 

elektronicznych, gdyż umożliwia swobodne przechodzenie ze spisu treści do interesujących 

nas rozdziałów, czy podrozdziałów.  

  

 4.    Po wybraniu odpowiednich opcji zatwierdzamy swój wybór za pomocą przycisku OK i 

widzimy nasz spis. Jeżeli w trakcie pisania pracy chcemy wprowadzić zmiany do spisu treści 

wystarczy kliknąć przycisk „Aktualizuj spis”.  

  

 Decydujemy się następnie na jedną z 2 opcji – możemy zaktualizować, wtedy cały spis treści lub 

jedynie numery stron.  Aktualizacji możemy dokonać w każdym momencie edycji dokumentu, tak 

aby nasz spis treści idealnie spełniał nasze oczekiwania. 

W celu uzupełnienia informacji przedstawionych na tej lekcji proszę o obejrzenie filmów 

edukacyjnych:  

MS Word - https://www.youtube.com/watch?v=if4RHMUmAZY 
https://www.youtube.com/watch?v=yeCU60fO5mc 

Openoffice Writer - https://www.youtube.com/watch?v=8YT9lwbjWns 

https://www.youtube.com/watch?v=if4RHMUmAZY
https://www.youtube.com/watch?v=yeCU60fO5mc
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Temat 4, 5: Zebranie i powtórzenie wiadomości - ćwiczenia w formatowaniu tekstów 

W ramach powtórzenia wiadomości z dotychczasowych zajęć dotyczących edytora tekstu proszę 

wykonać poniższe ćwiczenia – każde ćwiczenie utwórz w oddzielnym dokumencie: 

1) Przepisz poniższy tekst stosując odpowiednie formaty strony, czcionki i akapitu 

Sprawdzian wiadomości  

MS WORD  
1. Ustaw następujące marginesy 

Wewnętrzny - 2,5 cm 

Zewnętrzny - 1,5 cm 

Górny  - 1,5 cm 

Dolny  - 1,5 cm 

 

Pierwszym szczeblem kształcenia ogólnego jest edukacja 

początkowa. Stanowi ona łagodne przejście od wychowania 

rodzinnego i przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie 

szkolnym, a w klasach 1 - 3 edukacji zintegrowanej, która jest 

istotną podbudową dalszego kształcenia. 

 

Pierwszym szczeblem kształcenia ogólnego jest edukacja początkowa. 

Stanowi ona łagodne przejście od wychowania rodzinnego i 

przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie 

s z k o l n y m , a w klasach 1 - 3 edukacji zintegrowanej, która 

jest istotną podbudową dalszego kształcenia. 

 

Pierwszym szczeblem kształcenia ogólnego jest 

edukacja początkowa. Stanowi ona łagodne 

przejście od wychowania rodzinnego i 

przedszkolnego do edukacji prowadzonej w 

systemie szkolnym, a w klasach 1 - 3 edukacji 

zintegrowanej, która jest istotną podbudową 

dalszego kształcenia. 

Pierwszym szczeblem kształcenia ogólnego jest edukacja początkowa. 

Stanowi ona łagodne przejście od wychowania rodzinnego i przedszkolnego do 

edukacji prowadzonej w systemie szkolnym, a w klasach 1 - 3 edukacji 

zintegrowanej, która jest istotną podbudową dalszego kształcenia. 

 

13 Times New Roman  

odstęp pojedynczy 

14 Arial  

odstęp 1,5 

14 Courier New  

odstęp pojedynczy 

14 Times New Roman  

odstęp dokładnie 22 

16 Times New Roman  

odstęp pojedynczy 
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2) Wstaw w nowym dokumencie poniższe tabele i figury (korzystając z polecenia 

WSTAWIANIE – KSZTAŁTY), a następnie utwórz podpisy.  Poniżej utwórz 

odpowiedni spis ilustracji. 

 

 

 

Figura  1. Prostokąt 

   

Tabela 1. Pierwsza pusta tabelka 

     

     

     

 

 

 

 

Figura  2. Trójkąt 

 

Tabela 2. Druga pusta tabelka 

   

   

 

 

 

 

 

Figura  3. Koło 

 

Spis tabel 

Tabela 1. Pierwsza pusta tabelka ................................................................................................ 13 

Tabela 2. Druga pusta tabelka ..................................................................................................... 13 

 

Spis figur 

Figura  1. Prostokąt ..................................................................................................................... 13 

Figura  2. Trójkąt ......................................................................................................................... 13 

Figura  3. Koło ............................................................................................................................. 13 
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3) Przepisz poniższy tekst stosując odpowiednie formaty czcionki, akapitu, przypisy 

i tabele 

 

TEST – PODSTAWY EDYTORA TEKSTU* 

 

 

"S t e r e o t y p " - z greckiego stereos, czyli solidny, trwały, 

skamieniały oraz typos, czyli wzór, forma. Stereotypy to nadmierne 

generalizacje, uogólnienia, jakie tworzymy na temat otaczającego nas 

środowiska i innych ludzi. Stereotypy są społecznie podzielanymi przekonaniami 

o własnościach, takich jak cechy osobowości, oczekiwane zachowania czy 

uznawane wartości jakiejś grupy społecznej i jej członków.1 

 

" " - z greckiego stereos, czyli solidny, trwały, skamieniały oraz 

typos, czyli wzór, forma. Stereotypy to nadmierne generalizacje, 

uogólnienia, jakie tworzymy na temat otaczającego nas 

środowiska i innych ludzi. Stereotypy są społecznie podzielanymi 

przekonaniami o własnościach, takich jak cechy osobowości, 

oczekiwane zachowania czy uznawane wartości jakiejś grupy 

społecznej i jej członków. 

 

 

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 
kw

ar
ta

ł 

kwiecień 123,25 6523,65 

maj 1356,25 456,36 

czerwiec 15,63 635,23 

 RAZEM: 15422,99 14169,24 

 

 

 

                                                             
* Formatowanie czcionki, akapitu, tabele, korespondencja seryjna, opcje menu wstaw 
1 Izabela Kielczyk: Stereotypy w pracy, fragment artykułu, www.interia.pl 

Times New Roman 

16 

Times New Roman 

12 

interlinia 1 

Arial 

13 

interlinia 1,5 
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4) Utwórz dokument i wstaw w nim poniższe elementy (wzory, tabelę, symbole, 

tabulatory) 

  nxyx  5
4

122

  

 

 imię 
nazwisko dochód 

 

pierwsze drugie 

m
ar

ze
c 

Jan Wojciech Grudzień 650 

Beata Natalia Wolna 1200 

Irena  Pyka 850 

m
aj

 

Jan Wojciech Grudzień 690 

Beata Natalia Wolna 1300 

Irena  Pyka 880 

 

 

z

y

di

y
yx

n

i

825

28

335
3

85

3

1

2








 

 

 

‰, §, 15°C, š, Ω, π, , , , , H2O, m3 

 

 telewizor 12 sztuk 1900 zł 

 lodówka 5 sztuk 900 zł  

 toster 200 sztuk 35 zł 

 

Żywiec ...................................................................................................................................... 1 

Historia ............................................................................................................................. 2 

Atrakcje Żywca ................................................................................................................ 15 

Bielsko-Biała ........................................................................................................................... 25  

Atrakcje Bielska-Białej ..................................................................................................... 65 
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5) Utwórz nowy dokument, w którym utworzysz strukturę tekstu zawierającą tytuły 

rozdziałów (Wstęp, Rozdział I. Wiosna, Rozdział II. Lato, Rozdział III. Jesień, 

Rozdział IV. Zima, Zakończenie) oraz tytułu podrozdziałów – miesięcy należących do 

danej pory roku oznaczone np. 1.1. Marzec, 2.2.  Lipiec). Zastosuj odpowiednie style 

(Nagłówek 1 dla rozdziałów i Nagłówek 2 dla podrozdziałów). Rozłóż utworzone 

rozdziały i podrozdziały na 5 stronach a na 6 wygeneruj spis treści. Spróbuj 

zmodyfikować nagłówki tak aby rozdziały były napisane czcionką Times New 

Roman, rozmiar 16, pogrubiona, a podrozdziały czcionką Times New Roman, 

rozmiar 14, pogrubiona. 

 


