Formatowanie tekstu
w Microsoft Word
Na tej lekcji zajmiemy się formatowaniem tekstu. Formatowaniem nazywamy wszystkie czynności nie związane z treścią tekstu, lecz z jego
wyglądem zewnętrznym. Formatujemy układ strony, marginesy, akapity
i poszczególne znaki. Ten sam tekst może być przedstawiony graficznie
na różne sposoby np.:
To jest przykładowy tekst.

TO jest
przykładowy
tekst.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń:

1.

Włącz komputer i uruchom Windows.

2.

Uruchom Worda i otwórz nowy Pusty dokument.
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Ustawienia strony
Jednym z rodzajów formatowania jest ustawianie parametrów strony, na
której piszesz tekst. Ustawienia strony (podobnie jak inne aspekty formatowania) możesz zawsze zmienić później, ale jest dobrym zwyczajem, by
zastanowić się nad nimi jeszcze przed rozpoczęciem pisania dokumentu.

1.

Ustawienia strony zmienia się przyciskami grupy Ustawienia
strony na karcie Układ (strony). Przełącz się na tę kartę.

2.

3.

Kliknij przycisk Orientacja i wybierz Pionowa. Na tej
lekcji będziemy pisać list, dla którego właściwe jest pionowe ustawienie kartki papieru.

Wybierz teraz Rozmiar kartki papieru. Ustaw wielkość kartki,
którą używasz w swojej drukarce, czyli zapewne A4.

4.

Kliknij przycisk Kolumny. by zobaczyć jakie są możliwości łamania tekstu na kolumny, ale pozostaw wartość Jedna.
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5.

Kliknij teraz przycisk Marginesy i zobacz jakie są zdefiniowane
ustawienia marginesów.

6.

Nie są to jedyne możliwości. Kliknij przycisk Marginesy
niestandardowe. Ukaże się teraz okienko dialogowe ustawień
strony, mające trzy karty.

Marginesy
Dokonując zmian w okienku dialogowym ustawień strony zauważ jak
zilustrowane jest to w polu Podgląd.

1.

Kliknij kartę Papier. Na tej karcie można również ustawić
Rozmiar papieru. który odpowiadać powinien rozmiarowi papieru
w Twojej drukarce (typowo A4). (Pola Szerokość i Wysokość
zmieniamy bezpośrednio tylko przy papierze niestandardowym.
Przy rozmiarze papieru wybranym z listy, pola te ustawiane są
automatycznie.)
Jeśli Twoja drukarka ma różne pojemniki na papier, to możesz tu
sprecyzować, z którego pojemnika ma korzystać.
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2.

Kliknij kartę Marginesy.

3.

Ustawić tu możesz marginesy Górny. Dolny. Lewy i Prawy (pozostaw najlepiej wartości standardowe po 2,5 cm). (Margines na
oprawę jest marginesem dodatkowym dodawanym do marginesu.)
Znaczenie poszczególnych opcji ilustruje poniższy rysunek.
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Na oprawę

Górny

Obszar tekstowy

Dolny
Lewy

Prawy

Na karcie Marginesy ustalić można także orientację kartki papieru.

4.

Zajrzyj także na kartę Układ. Jej ustawienia mają znaczenie tylko
w przypadku zdefiniowania nagłówka lub stopki, czego w tym samouczku nie będziemy omawiać.

5.

Po ustawieniu właściwych parametrów w okienku dialogowym
ustawień strony kliknij przycisk OK, by weszły one w życie.
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Pisanie tekstu średniej długości
Formatowanie przećwiczymy na tekście długości około jednej strony.
Przedstawiamy go na sąsiedniej stronie. Możesz go sam przepisać na
swoim komputerze, co będzie dobrym ćwiczeniem pisania. Jeśli jesteś
zbyt leniwy, by to zrobić, analogiczne ćwiczenia możesz spróbować wykonywać na jakimś innym, swoim tekście, albo ściągnąć nasz tekst z
Sieci.

1.

Przed rozpoczęciem przepisywania tekstu przeczytaj „Jak Word
interpretuje wpisywany tekst” na stronie 56. Dowiesz się tam, co
oznaczają znaczki  na sąsiedniej stronie.

2.

Jeśli jesteś zbyt leniwy i nie chce Ci się przepisywać tekstu, to
możesz ściągnąć gotowy tekst z Internetu z naszej witryny
www.dladino.pl – pozycja menu Klienci  Materiały dodatkowe
do książek, plik List do Rzeckiego. Jeśli dokument otworzy się w
widoku chronionym, to Włącz edytowanie. Po załadowaniu dokumentu do Worda upewnij się, że jesteś w widoku Normalnym lub
Układ wydruku. Jeśli dokument otworzy Trybie odczytu, to
zmień to na Wersja robocza (lub Układ wydruku) (patrz str. 70).
Jeśli chce Ci się przepisywać tekst: Wpisz tekst w formie przedstawionej na sąsiedniej stronie. Nie wykonuj na razie żadnych, nawet oczywistych, operacji formatujących. Zrobimy to w dalszej
części tej lekcji. Nie przejmuj się, jeśli wiersze będą się u Ciebie
kończyły w innym miejscu niż na rysunku. Nie przejmuj się również, jeśli odstępy pomiędzy akapitami są inne – jak to zmienić
powiemy na str. 58. W tej chwili, do wykonania tego ćwiczenia
ważne jest jedynie, byś każdy akapit kończył naciśnięciem klawisza
Enter (tam, gdzie pokazują to znaczki ) i nie przejmował się, jak
Word automatycznie podzieli tekst na wiersze w ramach poszczególnych akapitów.

3.

Zapisz napisany dokument pod nazwą List do Rzeckiego na dysku
twardym (jak to zrobić – patrz strona 14.).

54

Są to fragmenty książki pod tytułem
„Microsoft Office (Word i Excel). Instrukcja
obsługi krok po kroku dla dinozaurów"
Do nabycia (w formie papierowej)
w księgarni internetowej dladino.pl

54

Sofia, 4 marca 1878 r. 

Stanisław Wokulski
Hotel Witosza
Sofia

W.P. Ignacy Rzecki
Subiekt w sklepie „Mincel i Wokulski” 
Krakowskie Przedmieście 9
Warszawa

Drogi Ignacy! 

Cieszę się, że piszesz, że w sklepie wszystko dobrze, interesa dobrze idą,
towarów przybyło a jeszcze więcej zamówień. Pytasz, czy zatrudnić jeszcze
jednego subiekta. Po moim rychłym powrocie zatrudnimy jeszcze dwóch a
sklep rozszerzymy. Będzie wspaniały. Napisz także, co słychać w mieście.
W sklepie, dopóki Ty w nim jesteś musi być dobrze. Czy panna Łęcka nie
wyszła czasem za mąż? 
W dniu wczorajszym Rosja zawarła z Turcją pokój w San Stefano (pod
Konstantynopolem). Turcja musiała uznać niepodległość swych
dotychczasowych państw lenniczych: Rumunii, Serbii i Czarnogórza, przy
czym granice tych dwóch ostatnich zostały znacznie rozszerzone.
Jednocześnie utworzono rozległe Księstwo Bułgarskie z dostępem do
Morza Egejskiego (obejmujące Macedonię). Poza tym Turcja została
zmuszona do ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji w Azji i do zapłaty
wysokiej kontrybucji. Nastał pokój a ja wkrótce wracam do domu. 
Prześlij mi: 
raport miesięczny za luty, 
wstępny bilans za zeszły rok, 
bilans konta Łęckich, 
kompletne roczniki pism komputerowych. 

Do Warszawy wrócę w ciągu kilku dni. 

Twój Stach
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Jak Word interpretuje wpisywany tekst
Przy wpisywaniu tekstu zwróć uwagę na następujące zasady, odnoszące
się pozornie do pisania, ale mające duże znaczenie dla prawidłowego
formatowania tekstu:

Wyrazy i znaki interpunkcyjne
Najmniejszą jednostką tekstu jest oczywiście litera. Kolejną jednostką
jest wyraz. Word interpretuje wyraz jako ciąg znaków oddzielonych od
siebie spacją (lub znakami końca wiersza, sekcji, strony itd.). Z tej interpretacji wynika zasada stosowania znaków interpunkcyjnych. Przestrzegaj zasady, że znaki interpunkcyjne piszemy zawsze bezpośrednio po
poprzedzającej je literze a spację stawiamy po znaku interpunkcyjnym
(wyjątkiem jest tu myślnik, który otaczamy z dwóch stron spacjami).
Częstym błędem jest niewpisywanie spacji po znaku interpunkcyjnym,
jak w poniższym przykładzie.
Liczymy:jeden,dwa,trzy.
źle!
Całe to zdanie Word potraktuje jako jeden wyraz, co będzie miało wiele
negatywnych konsekwencji (np. zaznaczy je jako wyraz, którego nie
może znaleźć w swoim słowniku, nie będzie go umiał prawidłowo przenieść do następnego wiersza itd.).
Innym błędem jest wpisywanie spacji zarówno przed, jak i po znaku interpunkcyjnym. W tak napisanym zdaniu Word uzna za osobne wyrazy
nie tylko właściwe słowa, ale także każdy z osobna znak interpunkcyjny.
Jeślibyśmy zaczęli to zdanie przy prawym marginesie, tak aby musiało
być przeniesione do następnego wiersza, to mogłoby się zdarzyć, że zostałoby ono przeniesione w ten sposób:

źle!

Liczymy : jeden
, dwa , trzy .

Powtarzamy więc, że znaki interpunkcyjne piszemy zawsze bezpośrednio po poprzedzającej je literze a spację stawiamy po znaku interpunkcyjnym (wyjątkiem jest tu myślnik, który otaczamy z dwóch stron spa56
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cjami). Zdanie z naszego przykładu napisane prawidłowo wygląda w ten
sposób:
Liczymy: jeden, dwa, trzy.

dobrze

Klawisz Enter i akapity
Wiesz już, że w przeciwieństwie do pracy na maszynie do pisania, pisanie na komputerze nie wymaga naciskania klawisza Enter za każdym
razem, gdy zbliżasz się do końca wiersza. Jest to nie tylko niepotrzebne,
ale i szkodliwe. Klawisz Enter powinien być zarezerwowany dla sytuacji, gdy chcesz wymusić przejście do następnego wiersza. W większości
wypadków sytuacją taką będzie przejście do następnego akapitu. Akapit
(ang. paragrath) jest ważnym pojęciem dla Worda. Wiele funkcji formatowania odnosi się właśnie do akapitu, bardzo ważne jest więc zrozumienie, jak Word rozumie to pojęcie.

WAŻNE!!! – AKAPIT
Dla Worda akapitem jest każdy fragment tekstu pomiędzy dwoma
miejscami, w których nacisnąłeś klawisz Enter. W sensie technicznym
naciśnięcie Enter powoduje wstawienie do tekstu specjalnego,
niewidzialnego znaku, który mówi komputerowi, że tu jest koniec akapitu.
Położenie tego znaku w naszym tekście przykładowym na stronie 55.
symbolizuje symbol . W czasie pisania powinieneś się starać, by akapity
Worda odpowiadały w miarę możliwości potocznemu rozumieniu
akapitów, tzn. zwykle kilku powiązanym ze sobą tematycznie zdaniom. Z
wyjątkiem sytuacji, gdy chcesz „wymusić” przejście do następnego
wiersza, nigdy nie naciskaj Enter. Pozwól Wordowi na automatyczne
przeniesienie tekstu do następnego wiersza.
Dwa akapity można połączyć usuwając (w normalnych warunkach niewidoczny) znak
końca akapitu. Aby to zrobić, trzeba ustawić kursor tekstowy na końcu akapitu i nacisnąć klawisz Delete lub też ustawić go na początku następnego akapitu i nacisnąć
Backspace. W ten sam sposób można usunąć niepotrzebne puste wiersze (w sensie
technicznym są one pustymi akapitami).
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Formatowanie akapitu
Wiele opcji formatowania, takich jak np. wcięcia, odstępy, ułożenie tekstu itd., definiuje się tylko dla danego akapitu. Inne cechy formatowania,
np. kształt czcionki, zdefiniować można bądź dla całego akapitu, bądź
dla dowolnego fragmentu tekstu, który zaznaczymy. W tym miejscu
zajmiemy się formatowaniem akapitu. By sformatować dany akapit, nie
trzeba go całego zaznaczać, wystarczy umieścić w nim kursor tekstowy.
Tylko jeśli chcemy za jednym zamachem sformatować w ten sam sposób
kilka akapitów, to musimy je wszystkie zaznaczyć.

1.

Do formatowania akapitu służą przyciski z grupy Akapit karty
Narzędzia główne oraz linijka. Kliknij przycisk umieszczony obok
oznaczenia grupy, by wywołać okienko dialogowe formatowania
akapitu.
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Ten akapit sformatowaliśmy ustawiając opcje tak jak
na powyższym rysunku. Wcięcia Z lewej i Z prawej (po 1
cm) oznaczają przesunięcie początku i końca wierszy akapitu
w stosunku do marginesów strony, których definiowanie
omówiliśmy na stronie 51. Wcięcie Specjalne (1,25) oznacza
dodatkowe wcięcie odnoszące się tylko do pierwszego
wiersza. Odstępy Przed i Po odnoszą się tylko do odstępów
przed i po całym akapicie. Odstępy między wierszami
wewnątrz akapitu ustawia się w polu Interlinia.
Wyrównanie akapitu najlepiej jest wyjaśniać na przykładach. Akapity
na poprzedniej stronie są wyrównane kolejno jako Wyjustowany i Do
prawej. Powyższy akapit – Do lewej. a ten akapit – Do środka.

2.

Zmieniaj różne ustawienia formatowania i obserwuj ich skutki w
obszarze Podgląd okienka dialogowego.

3.

Ponieważ to były tylko eksperymenty, kliknij Anuluj (lub jeśli z
rozpędu kliknąłeś OK, to cofnij tę operację (str. 32.).
Okienko dialogowe omówiliśmy tutaj dla celów dydaktycznych, by pokazać większość parametrów formatowania akapitu zgrupowanych w
jednym miejscu. Na następnych stronach pokażemy Ci jednak, że większość prostych czynności formatujących wygodniej jest wykonać za pomocą przycisków z kart wstążki oraz linijki.

Formatowanie akapitu – ćwiczenia
Poćwiczymy teraz formatowanie akapitu na naszym przykładowym tekście listu, który przepisaliście ze strony 55.

1.

Miejscowość, z której wysyłamy list, oraz datę umieszczamy zwykle przy prawym marginesie listu. Przesuń kursor tekstowy do
pierwszego wiersza i kliknij przycisk Wyrównaj do prawej
grupy Akapit na karcie Narzędzia główne wstążki.

z
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Przycisk ten jest jednym z grupy czterech przycisków, za pomocą których możesz akapity wyrównać:
do lewej, do środka, do prawej i wyjustować.

(Dwustronne wyrównanie akapitu do lewego i prawego marginesu osiągane przez odpowiednie rozszerzanie odstępu międzywyrazowego nazywamy fachowo, czy może raczej slangowo, justowaniem.)
Dane wysyłającego list (Wokulskiego) pozostawimy bez zmian. Dane
adresata (Rzeckiego) przesuniemy natomiast znacznie w prawo. Zrobimy
to za pomocą linijki. Najpierw jednak powiemy o niej kilka słów teorii.

Linijka
Linijka pozioma powinna się znajdować bezpośrednio nad obszarem tekstowym dokumentu. (Jeśli jej tam nie ma to trzeba ją przywołać Widok
 Pokazywanie  Linijka.). Po lewej stronie linijki znajdują się trzy
znaczniki. Można je przesuwać poprzez przeciąganie myszą. Przesunięcie górnego trójkątnego znacznika powoduje wcięcie pierwszego wiersza
akapitu a środkowego wszystkich następnych wierszy. Uchwycenie i
przesuwanie dolnego prostokątnego znacznika powoduje jednoczesne
przesuwanie obu trójkątnych znaczników, co skutkuje wcięciem wszystkich wierszy akapitu. Z prawej strony linijki mamy tylko jeden trójkątny
znacznik ustalający wcięcie z prawej wszystkich wierszy akapitu.
Wykorzystamy na razie znacznik prostokątny z lewej strony linijki, aby
wciąć dane adresata listu.

2.

Zaznacz wszystkie wiersze obejmujące dane Rzeckiego.

3.

Umieść kursor na dolnym prostokątnym znaczniku z lewej strony
linijki. Wymagana jest tu duża precyzja, gdyż wszystkie trzy
znaczniki są małe i znajdują się blisko siebie. Musi ukazać się
objaśnienie Wcięcie z lewej (objaśnienie Wysunięcie znaczy, że
błędnie wskazałeś środkowy trójkątny znacznik).
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4.

Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij wszystkie trzy znaczniki w prawo na odległość powiedzmy 5 cm. Tam zwolnij przycisk
myszy.

4

5.

Umieść kursor tekstowy na tekście Drogi Ignacy! i kliknij przycisk
Wyśrodkowany
(Do środka w poziomie) na karcie Narzędzia
główne.
Przechodzimy teraz do głównego tekstu listu. Zawiera on kilka akapitów,
które będziemy chcieli sformatować identycznie.
Patrząc na pierwotny wygląd listu (strona 55.) możemy stwierdzić, że za
mało wyróżnione są poszczególne akapity głównego tekstu. Wyróżnimy
je więc poprzez wcięcie pierwszego wiersza.
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6.

Umieść kursor tekstowy w pierwszym akapicie głównego tekstu
(tym zaczynającym się od słów Cieszę się, że ….).

7.

8.

Przesuń górny trójkątny znacznik z lewej strony linijki o około 1 cm w prawo.

Zapisz dokument.

Malarz formatów
W poprzednim ćwiczeniu sformatowaliśmy pierwszy akapit głównego
tekstu listu. Chcemy, aby ten sam format odnosił się do wszystkich aka62
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pitów głównego tekstu. Word ma mechanizm, który pozwala na skopiowanie formatu akapitu do innych akapitów. Mechanizm ten nazywa się
Malarzem formatów. Jego działanie wyjaśnimy od razu na przykładzie:

1.

Umieść kursor tekstowy w ostatnio sformatowanym akapicie, tym
zaczynającym się od słów Cieszę się, że piszesz…

2.

Kliknij przycisk Malarz formatów z karty Narzędzia główne.
Zauważ, że wskaźnik myszy zmienił kształt. „Przylepił” się do
niego mały pędzelek.

3.

Takim wslaźnikiem zaznacz za jednym zamachem (przez przeciągnięcie myszą) wszystkie akapity głównego tekstu kończąc na zdaniu Do Warszawy wrócę w ciągu kilku dni.
W ten sposób wszystkie akapity głównego tekstu przejęły formatowanie
pierwszego.
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Wyliczanki
Spójrz na sformatowany tekst. Wygląda on już całkiem nieźle z wyjątkiem wyliczanki, w której Stanisław Wokulski prosi swego subiekta o
przesłanie całej listy rzeczy. Spróbujemy temu zaradzić.
1. Zaznacz wiersze (będące samodzielnymi akapitami):
raport miesięczny za luty,
wstępny bilans za zeszły rok,
bilans konta Łęckich,
kompletne roczniki pism komputerowych.

2.

Kliknij przycisk Numerowanie z grupy Akapit karty Narzędzia
główne wstążki. Zaobserwuj efekt.
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Word umożliwia tworzenie automatycznych wyliczanek, w których akapity numerowane są kolejno. Jak widzisz, nie musisz wtedy ręcznie wpisywać numerów. Co więcej, w razie zmian w wyliczance numeracja jest
dostosowywana automatycznie. Przekonajmy się o tym:

3.

Przesuń kursor tekstowy na koniec wiersza bilans konta Łęckich,

4.

Naciśnij klawisz Enter. Zaobserwuj efekt.

5.

Wpisz do nowego akapitu wyliczanki jakiś tekst np.
fotografię panny Izabeli,
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Czcionki, czyli formatowanie znaków
Na poprzednich stronach uczyliśmy, jak formatować całe akapity. Teraz
zajmiemy się formatowaniem dowolnie wybranych fragmentów tekstu.
Zmieniać będziemy czcionki. W zależności od naszego widzimisię, możemy zmienić czcionkę pojedynczej litery lub dowolnego fragmentu tekstu. Obiektem formatowania będzie tu zaznaczony fragment dokumentu.
Jeśli wydamy polecenie zmieniające czcionkę, gdy żaden fragment tekstu nie jest zaznaczony, to zdefiniujemy ją dla tekstu, który dopiero zamierzamy napisać w miejscu, gdzie położony jest kursor tekstowy. (Nie
można ruszyć kursora przed rozpoczęciem pisania, gdyż nowy format nie
zostanie wtedy zastosowany.)
Czcionkę formatujemy przyciskami z grupy Czcionka karty Narzędzia
główne wstążki. Najpierw zapoznamy Cię jednak z okienkiem dialogowym czcionek, gdyż masz tam w jednym miejscu zgrupowane wszystkie
opcje formatowania.

1.

Zaznacz dowolny fragment tekstu, na którym chcesz przeprowadzić
eksperymenty.

2.

Kliknij przycisk obok oznaczenia grupy Czcionka karty Narzędzia
główne wstążki.

Ukaże się okienko dialogowe Czcionka otwarte na karcie Czcionka.
Zmiany dokonane za pomocą tego okienka zostaną odzwierciedlone w
tekście dopiero po kliknięciu OK. Wcześniej masz możliwość obserwowania, jak zmienia się wygląd czcionki w obszarze Podgląd. Znajdź je
na rysunku i na swoim ekranie.
Będziesz teraz zmieniał poszczególne atrybuty czcionki i obserwował
efekty w obszarze Podgląd:
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3.

Czcionka. czyli krój czcionki. W systemie Windows, a więc i
w Wordzie, może być zainstalowana duża liczba różnych krojów czcionek. Niektóre z nich to zestawy normalnych liter,
pozostałe to zestawy różnego rodzaju znaków. Ta książka
wydrukowana jest np. czcionką Times New Roman.

4.

Styl czcionki. W ramach danego kroju możesz mieć do
wyboru cztery style: Standardowy, Kursywa,
Pogrubienie i Pogrubienie Kursywa.

5.

Rozmiar. Rozmiar czcionki podaje się w punktach. Typowy rozmiar to 10-12 punktów. Czcionka, którą teraz czytasz ma np. rozmiar 13 punktów. Ta 18

6.

pkt, 26 a ta 9.

Kolor czcionki. Pamiętaj, że musisz mieć kolorową drukarkę, aby
wydrukować tekst w różnych kolorach.
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7.

Styl podkreślenia. Masz do wyboru wiele możliwości podkreślenia.

8.

Efekty. Różne dodatkowe efekty. Sam je wypróbuj.

9.

Ponieważ to były tylko eksperymenty, kliknij Anuluj (lub jeśli z
rozpędu kliknąłeś OK, to cofnij tę operację).

Czcionki, czyli formatowanie znaków – ćwiczenia
Okienko dialogowe formatowania czcionki omówiliśmy wcześniej
głównie dla celów dydaktycznych, by pokazać większość parametrów
formatowania czcionki zgrupowanych w jednym miejscu. Teraz pokażemy Ci, że większość prostych czynności formatujących wygodniej jest
wykonać za pomocą przycisków z grupy Czcionka karty Narzędzia
główne wstążki, gdzie możemy zmienić m.in.:

krój czcionki oraz jej rozmiar

a także możemy ją: pogrubić, zamienić na kursywę i podkreślić.
Jeśli wybrany jest jakiś styl czcionki, to odpowiedni przycisk jest oznaczony – na rysunku powyżej jest to przycisk pogrubienia. By „odwołać”
pogrubienie, należy ponownie kliknąć ten przycisk, który przestanie być
oznaczony a tekst przestanie być pogrubiony.
Powiedzmy, że chcemy ustalić krój i wielkość czcionki dla całego naszego listu.

1.

Zaznacz cały list (możesz poprzez Narzędzia główne 
Edytowanie  Zaznacz  Zaznacz wszystko).
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2.

Kliknij strzałkę pola wyboru kroju czcionki i wybierz czcionkę
Times New Roman (czcionki są uszeregowane alfabetycznie, by
dojść do właściwej możesz zacząć wpisywać jej nazwę).

3.

Kliknij teraz strzałkę pola wyboru rozmiaru czcionki i
wybierz wartość 14.
Sformatujemy teraz jakiś pojedynczy wyraz. Powiedzmy, że Wokulski
chce zaakcentować, że chodzi mu o przesłanie raportu miesięcznego koniecznie za miesiąc luty.

4.

Przejdź na początek „wyliczanki” i w punkcie 1. zaznacz słowo
luty. (Żeby sformatować pojedyncze słowo wystarczy zresztą tylko
umieścić na nim kursor tekstowy.)

5.

Kliknij przycisk Pogrubienie i dla pewności, by Rzecki tego nie
przeoczył, dodatkowo przycisk Podkreślenie.

Są to fragmenty książki pod tytułem
69
„Microsoft Office (Word i Excel). Instrukcja obsługi
krok po kroku dla dinozaurów"
Do nabycia (w formie papierowej)
w księgarni internetowej dladino.pl

Podział na strony i widoki
Word dzieli tekst na strony automatycznie, podobnie jak automatycznie
dzieli akapity na wiersze. Po zwiększeniu czcionki do 14 punktów, co
zrobiliśmy w poprzednim ćwiczeniu, nasz list na pewno przestał się mieścić na jednej stronie. Gdzieś w środku listu powinna wypaść granica
dwóch stron.
Jeśli chcesz, by widok na ekranie przypominał najbardziej rzeczywiste
(po wydrukowaniu) strony tekstu, musisz być w widoku Układ wydruku.

1.

Kliknij przycisk Układ wydruku znajdujący się w grupie przycisków do zmiany widoków po prawej stronie paska stanu a na lewo
od suwaka powiększenia.

2.

Przesuwaj kursor tekstowy w górę i w dół, by zobaczyć, jak zaznaczona jest granica między stronami.
W widoku Układ wydruku widoczne są – oprócz podstawowego obszaru dokumentu – także jego nagłówki i stopki. Najczęściej stosujemy je do
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umieszczania numerów stron dokumentu, co omówimy na lekcji 4. (strona 82.).

3.

Wydaj polecenie Widok  Widoki  Wersja robocza.)
Gdzieś w środku listu powinieneś widzieć teraz poziomą kropkowaną
linię. Symbolizuje ona koniec strony w tym widoku.
W Wordzie możliwa jest praca jeszcze w innych widokach, ale ma ona
sens raczej w przypadku długich dokumentów o bogatej strukturze. W
tym samouczku nie będziemy tego omawiać.

4.

Ponownie przełącz się na widok Układ wydruku.

„Miękkie” a „twarde” zakończenie strony
Miejsce zakończenia strony w naszym liście wybrał automatycznie sam
Word, w punkcie wynikającym z przyjętych parametrów wielkości strony, marginesów, czcionki oraz formatu akapitów. O takim zakończeniu
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strony mówi się, że jest to zakończenie „miękkie”. Nie zawsze jesteśmy
zadowoleni z miejsca „miękkiego” zakończenia strony. Możemy sobie
zawsze zażyczyć, by strona kończyła się wcześniej w wybranym przez
nas miejscu, co nazywamy „twardym” końcem strony.
Chcemy ustalić podział strony trochę wcześniej niż wynika to z automatycznego podziału.

1.

Przesuń kursor tekstowy wyżej niż „miękkie” zakończenie strony:

2.

Wykonaj Wstawianie  Strony  Podział strony.

Pojawił się nowy podział strony.
Czynność z punktu 2. można wykonać prościej naciskając kombinację klawiszy
Ctrl+Enter.
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Dzielenie wyrazów
Word umożliwia dzielenie wyrazów, czyli przeniesienie części wyrazu
do następnego wiersza. Najpierw pokażemy, jak wyrazy można dzielić
„ręcznie”.

1.

Przejdź na początek jakiegoś wiersza następującego po wierszu,
który zakończył się „wcześnie” (tzn. Word przesunął wcześnie następny wyraz do kolejnego wiersza, bo się już nie mieścił) i ustaw
kursor tekstowy w miejscu, gdzie wg reguł polskiego języka wyraz
można podzielić, np.:

2.

Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+- (jednocześnie naciśnij klawisz Ctrl i myślnik (-)). Nie używaj „szarego” myślnika z bloku
szarych klawiszy numerycznych (po prawej stronie klawiatury), ale
tego, który znajduje się na prawo od białych klawiszy z kolejnymi
cyframi (mniej więcej na środku klawiatury). Zaobserwuj efekt.

Pokażemy teraz, że nie wstawiliśmy zwykłego myślnika, ale znak, który
pozwala na dzielenie wyrazu tylko wtedy, gdy jest taka możliwość.

3.

Umieść kursor tekstowy za wyrazem poprzedzającym dzielony wyraz. (W naszym przykładzie za słowem jeszcze.) Dopisuj za nim
dowolne znaki (w naszym wypadku dopisaliśmy dodatkową literę
x), tak aby w wierszu nie mieścił się nawet początek przenoszonego
wyrazu i cały wyraz „spadł” do następnego wiersza.

Jak widać, po zlikwidowaniu podziału wyrazu automatycznie znikł
myślnik dzielący wyraz. Będzie się on pojawiał tylko wtedy, gdy wyraz
będzie faktycznie dzielony.
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Automatyczne dzielenie wyrazów
Word potrafi automatycznie dzielić wyrazy w całym dokumencie.

1.

Wydaj polecenie Układ (strony)  Dzielenie wyrazów i wybierz
Automatycznie.

2.

Przejrzyj cały dokument. Zobacz, czy niektóre wyrazy zostały automatycznie podzielone (może się zdarzyć, że Word nie znajdzie
kandydatów do podziału).
To już koniec lekcji. Przypominamy o obowiązku zapisania dokumentu:

1.

Zapisz

2.

Zamknij program Word przyciskiem Zamknij

3.

Jeśli nie masz już innej pracy przy komputerze, to zamknij Windows i wyłącz komputer.
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nasz list.
.
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