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Podstawy Microsoft Word 

Na tej i na następnej lekcji powtórzymy wiadomości z naszych książek 

dotyczących Windows w zakresie uruchamiania programów, zapisywa-

nia dokumentów (plików) na dysku i innych podstawowych dla systemu 

Windows czynności. Przypomnimy także podstawy maszynopisania 

komputerowego. W tamtych samouczkach omawialiśmy to na przykła-

dzie prostego edytora WordPad (lub Notatnika). Na tej lekcji pokażemy, 

jak czynności te przebiegają w Wordzie.  

W Excelu czynności te przebiegają praktycznie tak samo, tak więc, gdy 

opanujesz je w Wordzie, to dasz sobie z nimi radę w Excelu. 

Na początku lekcji: 

1. Włącz komputer i uruchom Windows. 
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Uruchamianie Worda 

Uruchamianie programu komputerowego polega na jego załadowaniu 

z twardego dysku do pamięci operacyjnej komputera (więcej na ten te-

mat powiedzieliśmy w naszych książkach dotyczących Windows). Do-

piero wtedy można rozpocząć pracę z programem.  

Uruchamianie Worda w Windows 

2. Wydaj polecenie uruchomiające program Word w Twojej wersji 

Windows. Zwykle będzie to Start  (Wszystkie programy 

(aplikacje))  (Microsoft Office)  (Microsoft) Word 2016 (2010, 

2013). 

(Takim skrótem myślowym oznaczamy w naszych książkach następujący ciąg czynno-

ści: kliknięcie przycisku Start, ewentualne wybranie pozycji Wszystkie programy, 

ewentualne wybranie pozycji Microsoft Office, kliknięcie pozycji Microsoft Word.) 

W Windows 10 i przy zainstalowanym Office 365 będzie to teraz 

po prostu Start  Word. 
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W tym miejscu mogłeś zawsze ustalić, jaką  masz wersję Worda. Zwróć 

po prostu uwagę, czy w menu startowym przedstawia się jako Word 

2010, czy jako Word 2016 itd. Z tym, że gdy w grudniu 2018 

zainstalowaliśmy Office 365 na potrzeby przygotowania tego wydania 

książki, to okazało się, że numer ten przestał być tutaj podawany. 

UWAGA 

Pozycja Microsoft Word może być umieszczona w innym miejscu menu startowego. 

Będziesz ją musiał wtedy poszukać. System Windows jest systemem bardzo plastycz-

nym i wygląd menu startowego (oraz inne rzeczy) można bardzo łatwo modyfikować. 

My podajemy zawsze ustawienia standardowe.  

Powyższa uwaga odnosić się jeszcze będzie do wielu innych ustawień Windows 

i Worda. W toku przerabiania samouczka może się czasem zdarzać, że pewne rzeczy 

będą się u Ciebie różniły od stanu w nim opisywanego. W większości wypadków wyni-

kać to będzie ze zmiany ustawień standardowych. Będziemy się starać ostrzegać o ta-

kich możliwościach, lecz nie zrobimy tego w każdym możliwym wypadku.  

Jeśli pracujesz w Wordzie 2013, 2016 lub 2019, to po uruchomieniu 

programu musisz od razu zdecydować, czy kontynuować jakąś poprzed-

nią pracę, czy rozpocząć nową. Kliknij Pusty dokument, by rozpocząć 

wszystko od początku. 

 

Jeśli po lewej stronie ekranu ukazał się panel Nawigacja, to go zamknij klikając jego 

przycisk Zamknij. 
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Elementy okna programu Word  

1. Kliknij kartę Plik Zaobserwuj, że otworzył się widok Backstage. 

Kliknij ponownie w tym samym miejscu, by go zamknąć. 

2. Naciśnij przycisk F1 na klawiaturze. Otworzy się okienko pomocy. 

3. Zamknij okienko pomocy – kliknij jego przycisk Zamknij. 

 

4. Zaobserwuj, jaka karta wybrana jest na wstążce. U nas na 

górnym rysunku jest to Narzędzia główne. Kliknij inną kartę np. 

Wstawianie. Zauważ, że zmienił się zestaw przycisków na 

wstążce.        

 

5. Wybierz ponownie kartę Narzędzia główne. 

6. Napisz coś. (Naciskaj klawisze na klawiaturze a tekst powinien się 

pojawiać w miejscu kursora tekstowego. Więcej o pisaniu str. 16.) 
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1. Przesuwaj suwak powiększania (kliknij suwak i nie zwalniając 

przycisku poruszaj myszką; zwolnij przycisk w miejscu docelo-

wym). Zaobserwuj jak powiększa (lub pomniejsza) się obraz. Pro-

cent powiększenia wyświetlany jest obok suwaka.  

2. Po zakończeniu eksperymentów ustaw suwak na 100%. 

Powiększanie dotyczy tylko wyświetlania dokumentu na ekranie. Nie ma 

wpływu na wydruk. 

Zamykanie Worda  

Pokazaliśmy już, jak uruchomić program Word. Teraz powiemy, jak go 

zamknąć. Robi się to w ten sam sposób jak w innych aplikacjach Win-

dows. Najwygodniej za pomocą przycisku Zamknij  umieszczonego 

zawsze w prawym górnym rogu okna programu.  

1. By zamknąć program Word, kliknij przycisk Zamknij. 

 

2. Word pyta się, Czy chcesz zapisać zmiany... Odpowiedz Nie zapi-

suj. (Odpowiedź Zapisz spowoduje zapisanie dokumentu przed je-

go zamknięciem, Anuluj – powrót do dokumentu bez jego zamy-

kania.) 
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Zapisanie dokumentu na dysku 

Jeśli przerobiłeś nasze książki dotyczące Windows, to wiesz już, że pra-

cując z komputerem operujesz na danych komputerowych (w naszym 

przypadku na tekstach dokumentów), które są na bieżąco przechowywa-

ne w pamięci operacyjnej komputera. Pamięć ta jest pamięcią ulotną – 

„zapomina” wszystko po zamknięciu programu a tym bardziej po (za-

mierzonym lub spowodowanym na przykład awarią elektryczną) wyłą-

czeniu komputera. Aby zachować napisane teksty na dłużej, musisz zapi-

sać je w pamięci stałej – najwygodniej na twardym dysku komputera. 

Dokumenty zapisywane są w formie plików w wybranym folderze. 

1. Uruchom ponownie Worda.  

2. W nowym Pustym dokumencie wpisz tekst: 

To jest pierwszy dokument  

3. Kliknij przycisk Zapisz na pasku szybkiego dostępu.  
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4. W Wordzie 2013, 2016 i 2019  musimy jeszcze ustalić, że zapisu-

jemy na Tym komputerze …  

 

5. i kliknąć Przeglądaj.  

Ukaże się teraz okienko dialogowe Zapisywanie jako.  

6. Najpierw musimy zdecydować, w którym folderze chcemy zapisać 

nasz plik. Word (i inne programy Office) sugeruje standardowo za-

pisanie plików w folderze (Moje) Dokumenty.  

7. Musisz podać na-

zwę dokumentu. Nie 

musisz zgadzać się na 

nazwę sugerowaną 

przez Worda. Wpisz 

Pierwszy dokument.  

8. W okienku tym 

możesz także zmienić 

typ zapisywanego do-

kumentu. Standardowo 

jest to Dokument pro-

gramu Word. Nie 

zmieniaj tego jeśli nie 

musisz. 

9. Kliknij przycisk Zapisz. 

Po pierwszym zapisaniu dokumentu, z czym wiąże się nadanie mu na-

zwy i przypisanie do określonego folderu, następne zapisania będą 
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znacznie prostsze. Wystarczy kliknąć przycisk Zapisz , by aktualna 

wersja dokumentu została zapisana bez żadnych dalszych pytań.  

Tylko wtedy, gdy chcemy zapisać dokument w innym folderze, jako inny 

typ lub pod inną nazwą, musimy wydać polecenie Plik  Zapisz jako. 

Przechodzimy wtedy tę samą procedurę, co przy zapisywaniu pliku po 

raz pierwszy. 

WAŻNE!!! 

Musisz pamiętać o systematycznym zapisywaniu dokumentów na dysku, 

w przeciwnym wypadku możesz (np. w wypadku przerwy w zasilaniu) 

stracić swoją pracę. 

Piszemy tekst 

Omówimy teraz absolutne podstawy pisania komputerowego. Będzie to 

w dużym stopniu powtórzenie informacji z naszych książek dotyczących 

Windows, choć zakładamy, że znasz już dobrze klawiaturę komputera 

omówioną dokładnie w tamtych książkach.  

Większość obszaru ekranu zajmuje biała płaszczyzna. Jest to miejsce na 

wpisywany tekst, jakby pusta kartka. Migająca mała pionowa pałeczka to 

kursor tekstowy, zwany także punktem wstawiania, gdyż określa on 

miejsce, w którym ukaże się wpisywany tekst. Nie myl kursora teksto-

wego z kursorem (wskaźnikiem) myszy. Wskaźnik myszy przesuwasz za 

pomocą ruchów myszy. Kursor tekstowy przesuwany jest za pomocą na-

ciskania odpowiednich klawiszy klawiatury. 

1. Za pomocą klawiszy ze strzałkami poziomymi ( i ) przesuwaj 

kursor tekstowy. Zauważ, że można przesuwać kursor tylko 

w obrębie napisanego tekstu. Ponieważ cały nasz tekst mieści się 

w jednym wierszu, nie możemy użyć klawiszy ze strzałkami pio-

nowymi. 

2. Przesuń teraz kursor tekstowy w dowolne miejsce napisanego tek-

stu za pomocą myszy. Trzeba przesunąć wskaźnik myszy we wła-

ściwe miejsce i tam kliknąć. Przesuń kursor na koniec napisanego 

tekstu. 
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3. Dopisz do dotychczas napisanego tekstu:  

napisany przeze mnie  

Robi się to oczywiście przez naciskanie odpowiednich klawiszy na 

klawiaturze. W naszym przykładzie musisz najpierw nacisnąć kla-

wisz spacji – długi klawisz na dole klawiatury. Zauważ, jak wraz z 

pisaniem tekstu przemieszcza się kursor tekstowy. 

4. Ustaw teraz kursor tekstowy na początku wyrazu napisany. 

Naciśnij klawisz Delete (oznaczony często skrótem Del). Niknie 

litera n – litera na prawo od kursora tekstowego. Przesuń teraz 

kursor o jedną pozycję w prawo () za literę a. Naciśnij klawisz 

Backspace (oznaczony jako strzałka skierowana w lewo). Uwaga! 

Jest to inny klawisz niż klawisz do przesuwania kursora w lewo. 

Zauważ, że usunąłeś literę na lewo od kursora tekstowego.  

5. Umieść kursor tekstowy za słowem dokument i napisz Worda 

(pamiętaj o spacji). Nowe litery zostały wpisane między litery ist-

niejące. Znaki z prawej strony kursora przesunęły się w prawo, ro-

biąc miejsce dla wpisywanych.  

6. Nasze pierwsze zdanie zakończymy wykrzyknikiem. Wykrzyknik 

umieszczony jest na tym samym klawiszu, co cyfra 1, tzn. w lewym 

górnym rogu klawiatury. Gdy na jednym klawiszu umieszczone są 

dwa znaki, to górny znak (jak w naszym przykładzie wykrzyknik) 

uzyskujemy przy jednoczesnym naciśnięciu klawisza Shift a dolny 

(w naszym przykładzie cyfrę 1) bez wciskania tego klawisza.  

7. Kolejne zdanie chcemy rozpocząć w następnym wierszu. Aby za-

kończyć pisanie w danym wierszu i przejść do następnego, należy 

nacisnąć klawisz Enter (oznaczony także często symbolem ). 

Kolejne zdanie rozpoczniemy z dużej litery. Przypominamy, że aby uzy-

skać dużą literę, trzeba wcisnąć klawisz właściwej litery przy wciśniętym 

klawiszu Shift. Można także uzyskać możliwość pisania dużymi literami 

„na stałe”. Trzeba w tym celu za pomocą klawisza Caps Lock włączyć 

na klawiaturze diodkę Caps Lock. Paląca się dioda Caps Lock oznacza, 

że odwrócone jest znaczenie Shift – bez wciśniętego Shifta uzyskujemy 

duże litery, a z wciśniętym – małe. 
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Włączenie diody Caps Lock nie wpływa na uzyskiwanie znaków inter-

punkcyjnych. Czy jest ona włączona czy nie, Shift powoduje uzyskiwa-

nie górnego znaku klawisza, na którym są dwa znaki. 

8. Napisz kolejne zdanie (pamiętając wstawiać spację także po 

przecinkach; dlaczego? – wyjaśnimy to na stronie 56.):  

To jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, ale to 

bardzo fajny dokument.  

Słowa ale to bardzo powtórz tyle razy, by osiągnąć prawy margines i by 

choć jedno słówko przeniosło się do następnego wiersza. 

W ten sposób chcemy Ci pokazać, że (w odróżnieniu do pisania na ma-

szynie) nie musisz naciskać Enter za każdym razem, gdy osiągniesz ko-

niec wiersza. Jest to nie tylko zbędne, ale wręcz szkodliwe. Enter powi-

nieneś naciskać tylko wtedy, gdy chcesz „wymusić” przeniesienie tekstu 

na początek następnego wiersza, np. gdy chcesz przejść do następnego 

akapitu. 

 

Automatyczne sprawdzanie pisowni 

W czasie pisania na pewno zdarzyło Ci się popełnić tzw. „literówkę”. 

W takim wypadku nieprawidłowo napisane słowo zostało podkreślone 

falistą czerwoną linią. Dla celów dydaktycznych z premedytacją napisz 

następne słowa błędnie. 

1. Napisz dwa słowa:  Blad bubabuba  

po obu z nich (również po drugim) pamiętając napisać spację.  

Przy właściwych ustawieniach językowych powinny one zostać 

podkreślone czerwoną falistą linią. 
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Podkreślenie słowa oznacza, że program podejrzewa, że jest ono napisa-

ne błędnie. Word sprawdza, czy napisane przez Ciebie słowo ma swój 

odpowiednik w specjalnym słowniku polskich wyrazów, który jest czę-

ścią programu. Może się zdarzyć, że słowo napisałeś prawidłowo, ale 

Word go po prostu nie zna. 

Pierwsze ze słów napisaliśmy ewidentnie błędnie. Zobaczmy, czy Word 

potrafi nam zasugerować pisownię poprawną: 

2. Kliknij słowo Blad prawym (koniecznie prawym!) przyciskiem 

myszy.  

 

3. Pojawi się lista sugerowanych przez Word słów, z której wybierz 

(lewym kliknięciem) słowo Błąd. 

4. A teraz kliknij prawym przyciskiem myszy słowo bubabuba. 

Słowa tego Word nie zna, ale my chcemy, żeby pozostało 

niezmienione. Z podręcznego menu wybierz pozycję Ignoruj 

wszystko. Mówisz w ten sposób Wordowi, że w całym dokumencie 

ma traktować to słowo jako prawidłowe. 

 

„Polskie litery” 

Problem ten omówiliśmy szeroko w naszych książkach dotyczących 

Windows. W tym miejscu tylko go przypomnimy.  

Dotychczasowy przykładowy tekst pisaliśmy wyłącznie przy użyciu liter 

alfabetu łacińskiego. Jak wiadomo, w języku polskim używa się kilku 
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liter specyficznych dla tego języka. Jest ich dokładnie dziewięć: ą, ć, ę, ł, 

ń, ó, ś, ź oraz ż (i te same duże litery – razem 18 znaków). W Windows (i 

wszystkich programach uruchomionych pod kontrolą tego systemu, w 

tym oczywiście Wordzie) istnieje także możliwość pisania tych liter, któ-

re tutaj nazywać będziemy w uproszczeniu „polskimi literami”.  

W systemie Windows musi być wybrany odpowiedni (czyli w naszym 

wypadku polski) język klawiatury, co spowoduje, że klawiatura będzie 

przystosowana do uzyskiwania liter danego języka. Określenie języka 

klawiatury ukazuje się zwykle po prawej stronie paska zadań Windows. 

Jeśli w Twoim wypadku określeniem tym jest Pl, znaczy to, że możesz 

pisać polskimi literami. W Windows 10 oznaczenie POL pokazuje się 

tylko, gdy zdefiniowane są także inne języki. Drugim warunkiem jest ko-

rzystanie z zestawów czcionek zawierających polskie znaki. 

Aby nam bardziej utrudnić życie, możliwe są w obrębie polskiego języka 

dwa różne układy klawiatury. Układy te mają w dodatku wprowadzające 

w błąd nazwy: polski i polski (programisty). 

Układ Polski (programisty). Układ stosowany przez większość osób 

piszących po polsku, nie tylko programistów. W układzie tym polskie 

litery uzyskuje się przez równoczesne naciśnięcie prawego Alt i 

odpowiedniej litery łacińskiej. Schemat jest bardzo prosty: ą uzyskujemy 

przez naciśnięcie Alt+a, ć to Alt+c, ę – Alt+e, ł – Alt+l, ń – Alt+n, ó – 

Alt+o, ś – Alt+s, ź –Alt+x (Uwaga wyjątek!!!) oraz ż – Alt+z. 

Uzyskanie dużej polskiej litery wymaga już pewnej zręczności, bo trzeba 

nacisnąć jednocześnie trzy klawisze, np. w przypadku Ą – 

prawe Alt+Shift+a.  

Układ Polski (214). Drugim układem klawiatury przeznaczonym do 

uzyskiwania polskich liter jest układ Polski (214), nieoficjalnie nazywa-

ny układem maszynistki. Nazwa ta pochodzi stąd, że układ polskich liter 

na klawiaturze odpowiada w przybliżeniu (ale – nie w pełni!) układowi 

występującemu w polskich maszynach do pisania. Uwaga! W układzie 

Polskim (maszynistki/214) przestawione są w stosunku do standardowej 

klawiatury komputerowej litery Z i Y. 

1. Sprawdź (próbując pisać polskie litery), jaki masz układ.  
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„Microsoft Office (Word i Excel). Instrukcja obsługi 

krok po kroku dla dinozaurów" 

Do nabycia (w formie papierowej)  

w księgarni internetowej dladino.pl  

 

 

2. W Windows do wersji 7 włącznie możesz zmienić układ klawiatury 

klikając ikonkę klawiatury obok ikonki języka i wybierając z roz-

winiętego menu właściwy układ. 

W Windows 10 język i układ klawiatury możesz zmienić w Usta-

wieniach (dział Czas i język). 

3. Spróbuj dopisać do naszego przykładowego tekstu fragment zawie-

rający polskie litery, np.:  

Niechaj to narodowie wżdy postronni znają,  

Iż Polacy nie gęsi, swe litery mają. 

4. Zauważ, że Word zaznaczył, że nie zna słowa narodowie. Ma do 

tego prawo, bo jest to przecież forma archaiczna. Kliknij prawym 

przyciskiem myszy słowo narodowie i z menu podręcznego wy-

bierz pozycję Ignoruj wszystko. 

 

To już koniec pierwszej lekcji. Przypominamy o obowiązku zapisania 

dokumentu: 

 

1. Kliknij przycisk Zapisz . 

2. Zamknij program Word – przycisk Zamknij  okna Worda. 

3. Jeśli skończyłeś już pracę, to zamknij Windows i wyłącz komputer. 
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