
Informatyka kl. 7 10.02.2021 r. 
Temat: Opracowanie tekstu. Formatowanie 
obrazów i zastosowanie szablonów 
Na dzisiejszej lekcji: 

 wstawisz obraz do dokumentu tekstowego 
 zastosujesz odpowiednie sposoby otaczania obrazu tekstem 
 przytniesz zdjęcie do pożądanych wymiarów 
 sformatujesz obraz z wykorzystaniem narzędzi z grupy Dopasowywanie 
 przemieścisz i zgrupujesz obrazy 
 skorzystasz z gotowych szablonów 
Wzór pracy, którą wykonasz na dzisiejszej lekcji: 

 
 
 
Uruchom edytor tekstu oraz przeglądarkę internetową. Znajdź w Internecie 

informacje na temat Aleksandry Wachniewskiej np. 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandra_Wachniewska), a następnie wklej do 

edytora tekstu informacje biograficzne w postaci niesformatowanej (Wklej 

specjalnie… / Tekst niesformatowany, wówczas w tekście nie powinny pojawić 

się hiperłącza, kolory …). 

Znajdź i zapisz fotografię malarki pod nazwą Aleksandra Wachniewska (rozszerzenie 

jpg) w swoim folderze, gdzie gromadzisz prace z informatyki. 

Wstaw zdjęcie do dokumentu z wykorzystaniem opcji Obrazy znajdującej się na 

wstążce Wstawianie. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandra_Wachniewska
http://spzwierzyniec.pl/wp-content/uploads/2020/04/5.png


 
 
 
 
Uaktywniaj obraz (klikając na nim, ma być zaznaczony). Zapoznaj się z opcjami 
formatowania: Przytnij,  opcjami z grupy Dopasowywanie, np. Usuń tło. 
 
 

 
 
 
Informuje możliwość zmiany sposobu otaczania obrazu tekstem. Zapoznaj się z 
rodzajami zawijania tekstu wokół obrazu, które są dostępne w grupie Zawijaj tekst. 
Wybierz sposób otaczania tekstu Ramka. 
Wybierz styl Prostokąt o wygładzonych krawędziach 
 
 
 
 

 
 
 
Wstaw do dokumentu prostokąt (Wstawianie / Kształty), przesuń dodany kształt 
pod zdjęcie, dostosuj rozmiar. 
Znajdź i zapisz kolejną fotografię pod nazwą dom_Wachniewska (rozszerzenie jpg)  
 
Wstaw zdjęcie do tekstu, dostosuj rozmiar, zawiń tekst (ramka), wybierz 
styl Prostokąt o wygładzonych krawędziach 
 
Możesz zgrupować obiekty tzn. zdjęcie_ Alekssandra Wachniewska, zdjęcie 
dom_Wachniewska i wstawiony prostokąt. (aby zgrupować obiekty, należy klikać je 
kolejno, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz Swift, 
 
 
 
 

http://spzwierzyniec.pl/wp-content/uploads/2020/04/1.png
http://spzwierzyniec.pl/wp-content/uploads/2020/04/2.png
http://spzwierzyniec.pl/wp-content/uploads/2020/04/3.png


 
 Następnie z menu kontekstowego (Prawy Przycisk Myszy) wybrać polecenie Grupuj. 
Po zgrupowaniu obiektów możemy wykonywać różne operacje (np. 
zmieniać rozmiar, przenosić w inne miejsce, przycinać) na kilku 
obiektach graficznych, tak jakby były jednym elementem. 
 
 
Pamiętaj o: wyjustowaniu tekstu 
Ustaleniu paramentów czcionki: Times New Roman 12 pkt. 

Interlinia: pojedyncza, odstęp przed akapitem 0 pkt. po akapicie 8 pkt. 

Pamiętaj. Materiały pochodzące ze słowników czy encyklopedii można 
skopiować, ale nie wolno ich rozpowszechniać i sprzedawać. Jeżeli 
korzystasz z cudzych materiałów, podaj ich źródło, np. adres strony 
internetowej, nazwisko autora książki i jej tytuł. 
Istnieje możliwości korzystania z gotowych wzorów różnych dokumentów. Obejrzyj 
film instruktażowy 

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgWto7cZMwWisn6zZ?e=wPiwg1 
Zapoznaj się z gotowymi szablonami dostępnymi w edytorze tekstu. 

https://1drv.ms/u/s!AuUBlvKlkrLUgWto7cZMwWisn6zZ?e=wPiwg1

