
Klasa I    Liceum  Ogólnokształcące        Edytor tekstu (2020) 

 

Zadanie 1  - Wykonaj  następujące polecenia związane z tekstem ( źródło nr 1 ) : 

 

1. Pobierz plik źródłowy nr 1 ze strony internetowej (źródło nr 1.rtf)  i skopiuj go do swo-
jego pliku w edytorze tekstu. 

2. Przeczytaj tekst źródłowy o prawie autorskim ze zrozumieniem. 
3. Ustaw dolny, górny, prawy i lewy margines na 1,5 cm. 
4. Ustaw krój czcionki dla całego tekstu – Calibri  i  rozmiar - 13. 
5. Cały tekst wyjustuj i ustaw automatyczne dzielenie wyrazów [opcja- Układ-Dzielenie wy-

razów] 
6. Wybierz w tekście dwa dowolne zdania i zmień czcionkę tak, żeby były same duże litery. 
7. Wybierz w tekście dwa dowolne zdania i zmień kolor czcionki na zielony. 
8. Przy fragmentach wypunktowanych zmień element graficzny wypunktowania. 
9. Na początku tekstu jest lista numerowana , zamień ją na listę wypunktowaną  

10. We wszystkich fragmentach umieszczonych „w cudzysłowie” – zmień kolor czcionki na 
czerwony, czcionka ma być pogrubiona. 

11. Wstaw w stopce na środku numery stron. 
12. Wstaw nagłówek a w nim napis PRAWO AUTORSKIE  ( wyśrodkowany, krój – Verdana, 

rozmiar 15) 
13. Na zakończenie tekstu źródłowego wpisz cztery własne zdania numerowane (lista nu-

merowana) wyrażające Twoją opinię - Co sądzisz o prawie autorskim. ( krój Arial, rozmiar 
15, kursywa). 

14. Pod tymi zdaniami  wstaw  tabelkę:  10 wierszy , 2 kolumny  (pierwsza  kolumna  

o rozmiarze 5 cm, druga 6 cm): w jednej kolumnie słowa polskie a w drugiej niemieckie – 

10 słów ( wybierz takie słowa niemieckie, w których pojawią się charakterystyczne dla 

tego języka litery) np. ä 

15. Pod tabelką wstaw tekst z symbolami oraz z wykorzystaniem indeksu górnego i dolnego 

(rozmiar czcionki 16, Calibri, czerwona, lista numerowana) :    

Zdania z symbolami: 

a. Wzór dotyczy trygonometrii   sin 2α + cos2 α = 1  

b. Wartość liczby w systemie dziesiątkowym to W=b020 + b121+ … + bn2n = ∑ bi2i 

16. Pod tym tekstem wpisz jako punkty c, d i e  trzy  własne zdania z wykorzystaniem 

symboli (opcja – Wstaw- Symbol)  (w każdym zdaniu co najmniej dwa różne symbole). 

17. Polecenia i wzór umieszczone poniżej  
18. Pod całym tekstem umieść podpis : Zadanie wykonał/a  …….. (podaj swoje imię i na-

zwisko).  

19. Zapisz plik pod nazwą zadanie1-nazwisko.doc lub zadanie1-nazwisko.odt jeżeli wykonu-
jesz zadanie w Open Office   (w Open Office można też plik zapisać z rozszerzeniem 
.doc  jest taka opcja w zapisz jako )  i  prześlij  na adres: 

 
 

zsoims.zadania.info@gmail.com 
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Zdanie 1 Zdanie 2 

Zdanie 3 

Punkt 17 zadania i wzór   

a. skopiuj pod zdania z symbolami (pkt 16)  poniższy fragment tekstu źródłowego 

b. wyjustuj, ustaw czcionkę na rozmiar 16, krój Times New Roman 

c. wstaw własne zdania o prawie autorskim (skopiuj 4 zdania z punktu 13) dodatkowo 

w polach tekstowych wg wzoru poniżej ( jedno pole przy lewym marginesie, drugie 

przy prawym, trzecie na środku tekstu, czwarte przezroczyste z czerwoną czcionką)  

 

 

Spod ustawowej ochrony wyraźnie wyłączono akty normatywne (teksty 

ustaw, rozporzą-

dzeń itp.), urzędo-

we dokumenty, 

materiały, znaki i 

symbole, opublikowane opisy patentowe i 

ochronne oraz "proste informacje pra-

sowe". 

Warto podkreślić, iż ochrona przysługuje 

każdemu twórcy niejako "z urzędu", tj. bez 

spełnienia jakichkolwiek formalności, a utwór jest chroniony od chwili 

jego powstania (choćby nawet nie został ukończony). Polska ustawa 

dotyczy wyłącznie utworów, w których powstaniu miał udział obywatel 

R.P., które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, na 

terytorium naszego kraju lub też takich, których ochrona wynika z raty-

fikowanych przez Polskę umów międzynarodowych. 

 

 

Zdanie 4 


