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Karta pracy 4.1 

Opracowywanie tekstu 

1. Otwórz plik D4_T1_ZAD1_KP.docx (pobierzesz go ze strony informatyka.edu.pl). 

Wykonaj polecenia:  

 włącz opcję Pokaż wszystko i popraw w tekście błędy związane z redagowaniem 

tekstu, 

 na końcu tekstu dodaj nowy akapit – przepisz poniższe zdanie: 

 

 
  

2. Napisz minimum 4 zasady prawidłowego redagowania tekstu. 
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3. Otwórz nowy dokument edytora tekstu i wykonaj polecenia: 

 ustaw znacznik tabulatora na lewy, 

 ustaw znacznik tabulatora na 1 cm,  

 po naciśnięciu klawisza Tab wpisz pod spodem nazwy trzech przykładowych 

urządzeń do pozyskiwania grafiki (skorzystaj z rys. 8a ze s. 109). 

 

4. Otwórz nowy dokument edytora tekstu i wykonaj polecenia: 

 ustaw znacznik tabulatora na prawy,  

 ustaw znacznik tabulatora na 4 cm,  

 przepisz poniższe liczby i przy użyciu klawisza Tab ustaw je tak, jak pokazano na 

rys. 8b na s. 109: 
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5. Otwórz nowy dokument edytora tekstu i wykonaj polecenia: 

 ustaw znacznik tabulatora na dziesiętny,  

 ustaw znacznik tabulatora na 2 cm,  

 przepisz poniższe liczby i przy użyciu klawisza Tab ustaw je tak, jak pokazano na 

rys. 8d ze s. 109. 
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6. Otwórz plik D4_T1_ZAD6_KP.docx (znajdziesz go w miejscu wskazanym przez 

nauczyciela albo pobierzesz ze strony informatyka.edu.pl). Wykonaj polecenia: 

a) Wyszukaj za pomocą słownika błędy w tekście i popraw je. 

b) Sformatuj drugą część tekstu tak samo jak pierwszą za pomocą Malarza formatów. 

c) Plik zapisz pod nazwą Pan_Tadeusz_fragment. 

 

7. Otwórz plik D4_T1_ZAD7_KP.docx (pobierzesz go ze strony informatyka.edu.pl). 

Wykonaj polecenia: 

a) Odszukaj w tekście wyrazy podane w tabeli. Przy pomocy narzędzia Tezaurus 

poszukaj dla nich synonimów. Znalezione synonimy (po jednym dla każdego 

przykładu) wpisz do tabeli. 

Przykład Synonim 

a) jaskrawego światła   

b) miękkich  

c) prawidłowo  

d) niedostępnej  

b) Za pomocą opcji Statystyka wyrazów sprawdź i wpisz do tabeli następujące 

informacje: 

  liczba 

akapity  

wiersze  

wyrazy  

c) Podziel tekst na dwa akapity (w wybranym miejscu). Następnie ustaw wcięcia na 

początkach akapitów na 1,5 cm.  

d) Plik zapisz pod nazwą Latarnik_akapity.docx. 

8. Utwórz nowy dokument programu Word. Wybierz odpowiedni szablon i przygotuj plakat. 

Umieść na nim poniższe informacje:  

 tytuł: Inscenizacja fragmentów „Pana Tadeusza”, 

 data: wpisz dowolną datę, 

 godzina: wpisz dowolną godzinę.  

Plik zapisz pod nazwą plakat.docx. 


