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Lista wielopoziomowa 
 

Polecenie: 

Utwórz listę kontynentów, państw, miast 

(dla Warszawy dzielnic). Dla każdego kontynen- 

tu należy wprowadzić 3 państwa, dla każdego 

państwa jego stolicę i dowolne miasta. 

Cała lista musi zając dwie strony. 

Dokument zapisz pod nazwą: kontynenty. 
 

Instrukcja: 
 

1.   Rozpoczynamy tworzenie listy 

a.   Wpisujemy 1 

b.   Bez odstępu kropka 

c. Dodajemy  spację 

d.   Wpisujemy Europa 

e.   Naciskamy [Enter] 

f. Wpisujemy Azja 

g. Analogicznie wprowadzamy po- 

zostałe kontynenty (razem 7) 

2.   Dodajemy podpunkty (państwa) w Europie 

a.   Ustawiamy kursor na końcu 

pierwszej pozycji (czyli za napi- 

sem Europa) 

b.   Naciskamy [Enter] – pojawia się 

punkt 2 (Azja otrzymuje 

punkt 3) 

c. Naciskamy klawisz [Tab] – 

punkt 2 zamienia się na pod- 

punkt a (Azja ponownie otrzy- 

muje punkt 2) 

d.   Wpisujemy nazwę państwa Pol- 

ska 

e.   Naciskamy [Enter] – wpisujemy 

nazwę następnego państwa 

np. Niemcy 

3.   Dodajemy miasta w Polsce 

a.   Ustawiamy kursor za nazwą 

Polska naciskamy 

[Enter] -> [Tab] 

b.   Pojawia się kolejny poziom listy 

c. Wpisujemy Warszawa 

d.   Naciskamy klawisz [Enter] – 

wpisujemy następne miasto 

np. Łódź 

 
 
 
4.   Dodajemy dzielnice w Warszawie 

a. Ustawiamy kursor za nazwą 

Warszawa naciskamy 

[Enter] -> [Tab] 

b.   Wpisujemy nazwę dzielnicy 

np. Śródmieście 

c. Naciskamy [Enter] - wprowa- 

dzamy inne dzielnice 
 
Utworzona lista powinna przedstawiać się na- 
 
 

1.   Europa 

a.   Polska 

i.   Warszawa 

1.   Śródmieście 

2.   Mokotów 

ii.   Łódź 

b.   Niemcy 

2.   Azja 

3.   Ameryka Północna 

4.   Ameryka Południowa 

5.   Afryka 

6.   Australia 

7.   Antarktyda 
 
stępująco: 
 
 

 
Widać  tu,  że  nazwy  dzielnic  mają  identyczną 

numerację   jak   nazwy   kontynentów,   nazwy 

miast  otrzymały  „małą”  numerację  rzymską. 

Należy zmienić format naszej listy. 
 
1.   Zaznaczamy utworzoną listę 

2.   Rozwijamy   menu   listy   wielopoziomowej 
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3.   Wybieramy  definiowanie  nowej  listy  wie- 

lopoziomowej 
 
 
 
 
 

Rysunek 15 
 

4.   Otwiera się okno, w którym dokonamy 

modyfikacji stylu naszej listy 

 
 
 
7.   Zmieniamy wyrównanie liczb – ustawiamy 

do prawej 
 
 
 
 

 
Rysunek 18 

 
8.   Ponownie  rozwijamy  Definiowanie  nowej 

listy wielopoziomowej (Rysunek 16) 

a. Zaznaczamy poziom 2 

b.   Styl numeracji – numeracja licz- 

bowa (Rysunek 17) 

c. Wyrównanie  liczb  –  do  prawej 

(Rysunek 18) 

d.   Zaznaczamy poziom 3 

e.   Styl numeracji – numeracja lite- 

rowa (a. b. c.) 

f. Zaznaczamy Poziom 4 

g. Styl numeracji – punktor (wybie- 

ramy symbol koła) 

h.   Zatwierdzamy zmiany [OK] 
 
Po wykonaniu powyższych czynności nasza lista 

powinna przedstawiać się następująco: 
 
 
 

Rysunek 16 
 

5.   Podstawowym elementem tego okna jest 

wybór  poziomu  (zaznaczony  i  wskazany 

na Rysunek 16) 

6.   Dla  pierwszego  poziomu  zmieniamy  styl 

numeracji na rzymski – rozwijamy listę Styl 

numeracji 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 17 

I. Europa 

1. Polska 

a.   Warszawa 
 Śródmieście 

 Mokotów 

b.   Łódź 

2. Niemcy 

II. Azja 

III. Ameryka Północna 

IV. Ameryka Południowa 

V. Afryka 

VI. Australia 

VII. Antarktyda 
 
 
 
Dodajemy pozostałe państwa, miasta, tak aby 

otrzymać dwie pełne strony. 
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