
!
!
!
!
!
!

WSTĉP DO INFORMATYKI – sem. I 
- materiaáy pomocnicze - 

 - 1 -

ûwiczenie I. 
Uruchom edytor tekstu MS Word, utwórz plik Format.doc ustal rozmiar papieru, marginesy i 
wprowadĨ poniĪszy tekst uĪywając tabulacji: 
 
a) tabulator „do lewej” na pozycji 5 cm 
 

Polska 
Stany Zjednoczone 
Francja 
 

b) tabulator „do prawej” na pozycji 5 cm 
 
 Polska 
 Stany Zjednoczone 
 Francja 
 Wielka Brytania 

  
c) tabulator „wyĞrodkowany” na pozycji 5 cm 
 
 Polska 
 Stany Zjednoczone 
 Francja 
 Wielka Brytania 
 
d) tabulator „dziesiĊtny” na pozycji 5 cm 
 
 12345 
 123,456 
 12,3465 
 
e) tabulatory „do prawej” (pozycja 2cm), „dziesiĊtny” (pozycja 8cm), „do prawej (pozycja 12cm): 
 
 Polska 12,345 bardzo maáo 
 Stany Zjednoczone 1234,5 duĪo 
 Francja 123,45 Ğrednio 
 
f) tabulatory jak wyĪej ale ze znakami wiodącymi: 
 
................ Polska 12,345 ......bardzo maáo 
................ Stany Zjednoczone 1234,5 ......................duĪo 
................ Francja 123,45 ................Ğrednio 
 
 
 
ûwiczenie II. 
WprowadĨ poniĪszy tekst, odpowiednio formatując wciĊcia za pomocą znaczników 
linijki: 
 
Ten wiersz jest bez wciĊcia. 

Ten wiersz ma wciĊcie 1 cm. 
Ten wiersz ma wciĊcie 3 cm. 

Ten wiersz ma wciĊcie 5 cm. 
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Ten tekst jest tak sformatowany, Īe pierwszy wiersz jest bez wciĊcia, ale reszta tekstu 
ma wciĊcie 2,5 cm. Ten tekst jest tak sformatowany, Īe pierwszy wiersz 
jest bez wciĊcia, ale reszta tekstu ma wciĊcie 2,5 cm. Ten tekst jest tak 
sformatowany, Īe pierwszy wiersz jest bez wciĊcia, ale reszta tekstu ma 
wciĊcie 2,5 cm. 

 
Ten tekst jest tak sformatowany, Īe lewe wciĊcie (lewostronne 

wyrównanie) wynosi 2 cm i prawe wciĊcie (prawostronne 
wyrównanie) wynosi 2 cm; dodatkowo pierwszy wiersz ma wciĊcie 3 
cm. Ten tekst jest tak sformatowany, Īe lewe wciĊcie (lewostronne 
wyrównanie) wynosi 2 cm i prawe wciĊcie (prawostronne 
wyrównanie) wynosi 2 cm; dodatkowo pierwszy wiersz ma wciĊcie 3 
cm. 

 
ûwiczenie III. 
W dokumencie Format.doc doáącz poniĪszy tekst:: 

- Funkcje trygonometryczne sin(x) i cos(x) są funkcjami o okresie 2S. 
- Waga paczki cukru wynosi 1 kg ± 20g. 
- Kolory w kartach to: jihk. 
- Zbiór liczb N+ � N. 
- y   ax2 + bx. 
- Copyright oznaczamy symbolem �, a TradeMark symbolem �. 
- 4,8 � 5, ale 4,8 § 5 
- D d E i E d J � D d J 
- E1 + E2 + E3 + ...   6Ei 

 

 
 ûwiczenie IV. 
W utworzonym dokumencie Format.doc zaprojektuj nastĊpujący nagáówek (dane osobowe 
dostosuj do swoich): 
 
WstĊp do informatyki  

· 
· 
· 
i stopkĊ: 
 

© Twoje imiĊ i nazwisko, Twoja grupa laboratoryjna                                                        {nr strony}   
  
  

 
ûwiczenie V. 
 
a) Utwórz nowy plik Tabela.doc i zbuduj w nim nastĊpującą tabelĊ: 
 

Import Eksport Kraj 
Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D 

Polska 11 12 11,22 123,45 
Niemcy 22 23 22,30   34,56 
Francja 33 34   3,44     5,67 
Hiszpania 44 45   4,50 456,78 
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b) PomiĊdzy wierszami Polska i Niemcy dodaj jeden wiersz z nastĊpującymi wartoĞciami: 
 
Rosja 55 56 2.30 1234,56 
 
 
c) Po kolumnie Kraj dodaj nową kolumnĊ Stolica. ZmieĔ format tabeli wedáug poniĪszego 
wzoru: 
 

Import Eksport Kraj Stolica 
Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D 

Polska Warszawa 11 12 11,22 123,45 
Rosja Moskwa 55 56 2,30 1234,56 

Niemcy Berlin 22 23 22,30 34,56 
Francja ParyĪ 33 34 3,44 5,67 

Hiszpania Madryt 44 45 4,50        456,78 
 
 
 
ûwiczenie VI. 
Utwórz poniĪszy tekst w WordArcie, a nastĊpnie zmieĔ postaü tego obiektu zgodnie z niĪej 
prezentowanymi trzema wierszami: 
 
 

Oddziaá Zamiejscowy Politechniki àódzkiej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ûwiczenie VII. 
Wpisz poniĪszy tekst: 
 

wiczenie do samodzielnego wykonania z zakresu formatowania 
wciĊü akapitu. Pierwszy wiersz akapitu zawiera inicjaá i posiada 

wciĊcie 3 cm, a nastĊpne wiersze – 2 cm, a prawe wciĊcie 
wynosi 2 cm. Tekst przylega do ClipArtu (komputer) 
obustronnie. ûwiczenie do samodzielnego wykonania z 
zakresu formatowania wciĊü akapitu. Pierwszy wiersz 
akapitu zawiera inicjaá i posiada wciĊcie 3 cm, a nastĊpne 
wiersze – 2 cm, a prawe wciĊcie wynosi 2 cm. Tekst przylega do ClipArtu 
(komputer) obustronnie. 
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ûwiczenie VIII. 
Do nowego dokumentu Worda (Ramka.doc) wpisz poniĪszy tekst: 
 
W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. 
W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá 
„oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na 
rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt 
otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. W tym 
akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” 
przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, 
aby byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby 
byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá 
„oblewany” przez tekst. 
 
ZmieĔ kolor linii obramowania rysunku z czarnego na czerwony. 
 
 
ûwiczenie IX. 
Do nowego dokumentu Worda (Kolumny.doc) wpisz poniĪszy tekst formatując go wedáug 
poniĪszego wzoru: 
 

en tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst 
powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien 

zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu.  
kapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie 

kolumny. Pierwszy wiersz akapitu zawiera 
wciĊcie 1cm. Tekst przylega do ClipArtu 

(„Magia”). Akapit ten 
zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na 
dwie kolumny. Pierwszy 

wiersz akapitu zawiera wciĊcie 
1cm. Tekst przylega do ClipArtu 

(„Magia”). Akapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie kolumny. 
Pierwszy wiersz akapitu zawiera wciĊcie 1cm. 

Tekst przylega do ClipArtu („Magia”).. Akapit 
ten zaczynaü powinien siĊ od inicjaáu i byü 
podzielony na dwie kolumny. Pierwszy wiersz 
akapitu zawiera wciĊcie 1cm. Tekst przylega do 
ClipArtu („Magia”).. Akapit ten zaczynaü 
powinien siĊ od inicjaáu i byü podzielony na 
dwie kolumny. Pierwszy wiersz akapitu zawiera 
wciĊcie 1cm. Tekst przylega do ClipArtu 
(„Magia”). Akapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie kolumny. 
Pierwszy wiersz akapitu zawiera wciĊcie 1cm. 
Tekst przylega do ClipArtu („Magia”).

pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna 
siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W 

pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od 
inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu.

ûwiczenie X. 
Do dokumentu Worda (Ramka.doc) dopisz poniĪszy tekst dodając do niego przypisy dolne.
 
Znormalizowane przekroje znamionowe1) Īyá przewodów wynoszą: 0,5mm2, 0,75mm2, 1mm2, 1,5mm2, 
2,5mm2, 4mm2 oraz 6mm2. Do najczĊĞciej stosowanych napiĊü znamionowych2) (U0/U)3) przewodów 
naleĪą: 250V, 450V, 750V 
 

                                                 
1) Przekrój znamionowy – tj. zaokrąglona wartoĞü przekroju rzeczywistego 
2) NapiĊcie znamionowe – napiĊcie przy którym izolacja przewodu powinna pracowaü trwale bez uszkodzeĔ 
3) Uo – napiĊcie miĊdzy Īyáą i ziemią, U – napiĊcie miĊdzy Īyáami przewodu 

T 
A
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ûwiczenie VIII. 
Do nowego dokumentu Worda (Ramka.doc) wpisz poniĪszy tekst: 
 
W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. 
W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá 
„oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na 
rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt 
otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. W tym 
akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” 
przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, 
aby byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby 
byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá 
„oblewany” przez tekst. 
 
ZmieĔ kolor linii obramowania rysunku z czarnego na czerwony. 
 
 
ûwiczenie IX. 
Do nowego dokumentu Worda (Kolumny.doc) wpisz poniĪszy tekst formatując go wedáug 
poniĪszego wzoru: 
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kapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie 

kolumny. Pierwszy wiersz akapitu zawiera 
wciĊcie 1cm. Tekst przylega do ClipArtu 

(„Magia”). Akapit ten 
zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na 
dwie kolumny. Pierwszy 

wiersz akapitu zawiera wciĊcie 
1cm. Tekst przylega do ClipArtu 
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przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, 
aby byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby 
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wciĊcie 1cm. Tekst przylega do ClipArtu 

(„Magia”). Akapit ten 
zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na 
dwie kolumny. Pierwszy 

wiersz akapitu zawiera wciĊcie 
1cm. Tekst przylega do ClipArtu 

(„Magia”). Akapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie kolumny. 
Pierwszy wiersz akapitu zawiera wciĊcie 1cm. 

Tekst przylega do ClipArtu („Magia”).. Akapit 
ten zaczynaü powinien siĊ od inicjaáu i byü 
podzielony na dwie kolumny. Pierwszy wiersz 
akapitu zawiera wciĊcie 1cm. Tekst przylega do 
ClipArtu („Magia”).. Akapit ten zaczynaü 
powinien siĊ od inicjaáu i byü podzielony na 
dwie kolumny. Pierwszy wiersz akapitu zawiera 
wciĊcie 1cm. Tekst przylega do ClipArtu 
(„Magia”). Akapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie kolumny. 
Pierwszy wiersz akapitu zawiera wciĊcie 1cm. 
Tekst przylega do ClipArtu („Magia”).

pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna 
siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W 

pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od 
inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu.

ûwiczenie X. 
Do dokumentu Worda (Ramka.doc) dopisz poniĪszy tekst dodając do niego przypisy dolne.
 
Znormalizowane przekroje znamionowe1) Īyá przewodów wynoszą: 0,5mm2, 0,75mm2, 1mm2, 1,5mm2, 
2,5mm2, 4mm2 oraz 6mm2. Do najczĊĞciej stosowanych napiĊü znamionowych2) (U0/U)3) przewodów 
naleĪą: 250V, 450V, 750V 
 

                                                 
1) Przekrój znamionowy – tj. zaokrąglona wartoĞü przekroju rzeczywistego 
2) NapiĊcie znamionowe – napiĊcie przy którym izolacja przewodu powinna pracowaü trwale bez uszkodzeĔ 
3) Uo – napiĊcie miĊdzy Īyáą i ziemią, U – napiĊcie miĊdzy Īyáami przewodu 
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ûwiczenie VIII. 
Do nowego dokumentu Worda (Ramka.doc) wpisz poniĪszy tekst: 
 
W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. 
W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá 
„oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na 
rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt 
otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. W tym 
akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” 
przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, 
aby byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby 
byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá 
„oblewany” przez tekst. 
 
ZmieĔ kolor linii obramowania rysunku z czarnego na czerwony. 
 
 
ûwiczenie IX. 
Do nowego dokumentu Worda (Kolumny.doc) wpisz poniĪszy tekst formatując go wedáug 
poniĪszego wzoru: 
 

en tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst 
powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien 

zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu.  
kapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie 

kolumny. Pierwszy wiersz akapitu zawiera 
wciĊcie 1cm. Tekst przylega do ClipArtu 

(„Magia”). Akapit ten 
zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na 
dwie kolumny. Pierwszy 

wiersz akapitu zawiera wciĊcie 
1cm. Tekst przylega do ClipArtu 

(„Magia”). Akapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie kolumny. 
Pierwszy wiersz akapitu zawiera wciĊcie 1cm. 

Tekst przylega do ClipArtu („Magia”).. Akapit 
ten zaczynaü powinien siĊ od inicjaáu i byü 
podzielony na dwie kolumny. Pierwszy wiersz 
akapitu zawiera wciĊcie 1cm. Tekst przylega do 
ClipArtu („Magia”).. Akapit ten zaczynaü 
powinien siĊ od inicjaáu i byü podzielony na 
dwie kolumny. Pierwszy wiersz akapitu zawiera 
wciĊcie 1cm. Tekst przylega do ClipArtu 
(„Magia”). Akapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie kolumny. 
Pierwszy wiersz akapitu zawiera wciĊcie 1cm. 
Tekst przylega do ClipArtu („Magia”).

pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna 
siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W 

pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od 
inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu.

ûwiczenie X. 
Do dokumentu Worda (Ramka.doc) dopisz poniĪszy tekst dodając do niego przypisy dolne.
 
Znormalizowane przekroje znamionowe1) Īyá przewodów wynoszą: 0,5mm2, 0,75mm2, 1mm2, 1,5mm2, 
2,5mm2, 4mm2 oraz 6mm2. Do najczĊĞciej stosowanych napiĊü znamionowych2) (U0/U)3) przewodów 
naleĪą: 250V, 450V, 750V 
 

                                                 
1) Przekrój znamionowy – tj. zaokrąglona wartoĞü przekroju rzeczywistego 
2) NapiĊcie znamionowe – napiĊcie przy którym izolacja przewodu powinna pracowaü trwale bez uszkodzeĔ 
3) Uo – napiĊcie miĊdzy Īyáą i ziemią, U – napiĊcie miĊdzy Īyáami przewodu 
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ûwiczenie VIII. 
Do nowego dokumentu Worda (Ramka.doc) wpisz poniĪszy tekst: 
 
W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. 
W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá 
„oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na 
rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt 
otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. W tym 
akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” 
przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, 
aby byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby 
byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá 
„oblewany” przez tekst. 
 
ZmieĔ kolor linii obramowania rysunku z czarnego na czerwony. 
 
 
ûwiczenie IX. 
Do nowego dokumentu Worda (Kolumny.doc) wpisz poniĪszy tekst formatując go wedáug 
poniĪszego wzoru: 
 

en tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst 
powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien 

zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu.  
kapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie 

kolumny. Pierwszy wiersz akapitu zawiera 
wciĊcie 1cm. Tekst przylega do ClipArtu 

(„Magia”). Akapit ten 
zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na 
dwie kolumny. Pierwszy 

wiersz akapitu zawiera wciĊcie 
1cm. Tekst przylega do ClipArtu 

(„Magia”). Akapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie kolumny. 
Pierwszy wiersz akapitu zawiera wciĊcie 1cm. 

Tekst przylega do ClipArtu („Magia”).. Akapit 
ten zaczynaü powinien siĊ od inicjaáu i byü 
podzielony na dwie kolumny. Pierwszy wiersz 
akapitu zawiera wciĊcie 1cm. Tekst przylega do 
ClipArtu („Magia”).. Akapit ten zaczynaü 
powinien siĊ od inicjaáu i byü podzielony na 
dwie kolumny. Pierwszy wiersz akapitu zawiera 
wciĊcie 1cm. Tekst przylega do ClipArtu 
(„Magia”). Akapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie kolumny. 
Pierwszy wiersz akapitu zawiera wciĊcie 1cm. 
Tekst przylega do ClipArtu („Magia”).

pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna 
siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W 

pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od 
inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu.

ûwiczenie X. 
Do dokumentu Worda (Ramka.doc) dopisz poniĪszy tekst dodając do niego przypisy dolne.
 
Znormalizowane przekroje znamionowe1) Īyá przewodów wynoszą: 0,5mm2, 0,75mm2, 1mm2, 1,5mm2, 
2,5mm2, 4mm2 oraz 6mm2. Do najczĊĞciej stosowanych napiĊü znamionowych2) (U0/U)3) przewodów 
naleĪą: 250V, 450V, 750V 
 

                                                 
1) Przekrój znamionowy – tj. zaokrąglona wartoĞü przekroju rzeczywistego 
2) NapiĊcie znamionowe – napiĊcie przy którym izolacja przewodu powinna pracowaü trwale bez uszkodzeĔ 
3) Uo – napiĊcie miĊdzy Īyáą i ziemią, U – napiĊcie miĊdzy Īyáami przewodu 
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ûwiczenie VIII. 
Do nowego dokumentu Worda (Ramka.doc) wpisz poniĪszy tekst: 
 
W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. 
W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá 
„oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na 
rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt 
otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” przez tekst. W tym 
akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá „oblewany” 
przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, 
aby byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby 
byá „oblewany” przez tekst. W tym akapicie umieĞü ClipArt otoczony ramką (jak na rysunku) tak, aby byá 
„oblewany” przez tekst. 
 
ZmieĔ kolor linii obramowania rysunku z czarnego na czerwony. 
 
 
ûwiczenie IX. 
Do nowego dokumentu Worda (Kolumny.doc) wpisz poniĪszy tekst formatując go wedáug 
poniĪszego wzoru: 
 

en tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst 
powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien 

zaczynaü siĊ od inicjaáu. Ten tekst powinien zaczynaü siĊ od inicjaáu.  
kapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie 

kolumny. Pierwszy wiersz akapitu zawiera 
wciĊcie 1cm. Tekst przylega do ClipArtu 

(„Magia”). Akapit ten 
zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na 
dwie kolumny. Pierwszy 

wiersz akapitu zawiera wciĊcie 
1cm. Tekst przylega do ClipArtu 

(„Magia”). Akapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie kolumny. 
Pierwszy wiersz akapitu zawiera wciĊcie 1cm. 

Tekst przylega do ClipArtu („Magia”).. Akapit 
ten zaczynaü powinien siĊ od inicjaáu i byü 
podzielony na dwie kolumny. Pierwszy wiersz 
akapitu zawiera wciĊcie 1cm. Tekst przylega do 
ClipArtu („Magia”).. Akapit ten zaczynaü 
powinien siĊ od inicjaáu i byü podzielony na 
dwie kolumny. Pierwszy wiersz akapitu zawiera 
wciĊcie 1cm. Tekst przylega do ClipArtu 
(„Magia”). Akapit ten zaczynaü powinien siĊ od 
inicjaáu i byü podzielony na dwie kolumny. 
Pierwszy wiersz akapitu zawiera wciĊcie 1cm. 
Tekst przylega do ClipArtu („Magia”).

pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna 
siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W 

pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od 
inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu. W pisany tekst zaczyna siĊ od inicjaáu.

ûwiczenie X. 
Do dokumentu Worda (Ramka.doc) dopisz poniĪszy tekst dodając do niego przypisy dolne.
 
Znormalizowane przekroje znamionowe1) Īyá przewodów wynoszą: 0,5mm2, 0,75mm2, 1mm2, 1,5mm2, 
2,5mm2, 4mm2 oraz 6mm2. Do najczĊĞciej stosowanych napiĊü znamionowych2) (U0/U)3) przewodów 
naleĪą: 250V, 450V, 750V 
 

                                                 
1) Przekrój znamionowy – tj. zaokrąglona wartoĞü przekroju rzeczywistego 
2) NapiĊcie znamionowe – napiĊcie przy którym izolacja przewodu powinna pracowaü trwale bez uszkodzeĔ 
3) Uo – napiĊcie miĊdzy Īyáą i ziemią, U – napiĊcie miĊdzy Īyáami przewodu 
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ûwiczenie XI. 
Sformatuj poniĪszy tekst wedáug wzoru: 
 

OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 1,2 a wciĊcie pierwszego wiersza 1 cm. 
OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 1,2 a wciĊcie pierwszego wiersza 1 cm. OdstĊpy 
miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 1,2 a wciĊcie pierwszego wiersza 1 cm. OdstĊpy miĊdzy 
wierszami w tym akapicie wynoszą 1,2 a wciĊcie pierwszego wiersza 1 cm. 

 OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 1,5, wciĊcie pierwszego wiersza 1,5cm. 

OdstĊp tego akapitu od poprzedniego wynosi 8 punktów. OdstĊpy miĊdzy wierszami  w tym akapicie 

wynoszą 1,5, wciĊcie pierwszego wiersza 1,5cm. OdstĊp tego akapitu od poprzedniego wynosi 8 

punktów. OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 1,5, wciĊcie pierwszego wiersza 1,5cm. 

OdstĊp tego akapitu od poprzedniego wynosi 8 punktów. 

 OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 0,8, wciĊcie pierwszego wiersza 1cm. OdstĊp 
tego akapitu od poprzedniego wynosi 12 punktów. OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 
0,8, wciĊcie pierwszego wiersza 1cm. OdstĊp tego akapitu od poprzedniego wynosi 12 punktów. OdstĊpy 
miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 0,8, wciĊcie pierwszego wiersza 1cm. OdstĊp tego akapitu od 
poprzedniego wynosi 12 punktów. 
 

ûwiczenie XII. 
Zbuduj tabelĊ  jak na przykáadzie poniĪej 
 

J ĉ Z Y K 
ANGIELSKI NIEMIECKI FRANCUSKI 

Grupa Kierunek Sala 
1. 
2. 
3. 

OiZ. A
-4

 

4. 112 
5. 118 
6. 

Mat. 
110  

Grupa Kierunek Sala 
1. 
2. Inf. 

3. Mat. 

A
-3

 

4. 
5. Telekom. 

6. Inf. 

A
-1

 

 

Grupa Kierunek Sala 
1. 
2. Inf. 

3. Mat. 

A
-1

 
4. 
5. Telekom. 

6. Inf. 
A

-2
 

 

ZajĊcia: 
poniedziaáki, czwartki 

ZajĊcia: 
wtorki, piątki 

ZajĊcia: 
Ğrody, soboty 

 
 
ûwiczenie XIII. 
Zbuduj tabelĊ zawierającą przykáadowy budĪet podróĪny. Korzystając z formuá  wypeánij pustą 
kolumnĊ jeĞli wiadomo Īe: 
� za dobĊ w hotelu naleĪy zapáaciü 185zá (przewidywany czas pobytu 8 dni) 
� za jeden przelot (krajowy) trzeba zapáaciü 350 zá (przewidywane są 4 przeloty) 
� za kaĪdy posiáek 60 zá (przewiduje siĊ 24 posiáki) 
 

Hotel 1 480,00 zá 
Przeloty 1 400,00 zá 
Posiáki 1 440,00 zá 
RAZEM: 4 320,00 zá 

 
 

Cena za hotel wzrosáa do 200zá za
dobĊ, zaktualizuj wczeĞniejszy
budĪet podróĪny 
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ûwiczenie XI. 
Sformatuj poniĪszy tekst wedáug wzoru: 
 

OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 1,2 a wciĊcie pierwszego wiersza 1 cm. 
OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 1,2 a wciĊcie pierwszego wiersza 1 cm. OdstĊpy 
miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 1,2 a wciĊcie pierwszego wiersza 1 cm. OdstĊpy miĊdzy 
wierszami w tym akapicie wynoszą 1,2 a wciĊcie pierwszego wiersza 1 cm. 

 OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 1,5, wciĊcie pierwszego wiersza 1,5cm. 

OdstĊp tego akapitu od poprzedniego wynosi 8 punktów. OdstĊpy miĊdzy wierszami  w tym akapicie 

wynoszą 1,5, wciĊcie pierwszego wiersza 1,5cm. OdstĊp tego akapitu od poprzedniego wynosi 8 

punktów. OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 1,5, wciĊcie pierwszego wiersza 1,5cm. 

OdstĊp tego akapitu od poprzedniego wynosi 8 punktów. 

 OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 0,8, wciĊcie pierwszego wiersza 1cm. OdstĊp 
tego akapitu od poprzedniego wynosi 12 punktów. OdstĊpy miĊdzy wierszami w tym akapicie wynoszą 
0,8, wciĊcie pierwszego wiersza 1cm. OdstĊp tego akapitu od poprzedniego wynosi 12 punktów. OdstĊpy 
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ûwiczenie XIII. 
Zbuduj tabelĊ zawierającą przykáadowy budĪet podróĪny. Korzystając z formuá  wypeánij pustą 
kolumnĊ jeĞli wiadomo Īe: 
� za dobĊ w hotelu naleĪy zapáaciü 185zá (przewidywany czas pobytu 8 dni) 
� za jeden przelot (krajowy) trzeba zapáaciü 350 zá (przewidywane są 4 przeloty) 
� za kaĪdy posiáek 60 zá (przewiduje siĊ 24 posiáki) 
 

Hotel 1 480,00 zá 
Przeloty 1 400,00 zá 
Posiáki 1 440,00 zá 
RAZEM: 4 320,00 zá 

 
 

Cena za hotel wzrosáa do 200zá za
dobĊ, zaktualizuj wczeĞniejszy
budĪet podróĪny 

WSTĉP DO INFORMATYKI – sem. I 
- materiaáy pomocnicze - 

 - 5 -

ûwiczenie XI. 
Sformatuj poniĪszy tekst wedáug wzoru: 
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