
Klasa I    Liceum  Ogólnokształcące        Edytor tekstu  (pola tekstowe, symbole,tabele) 

Zadanie 2  - Wykonaj  następujące polecenia:     

1. Proszę wykonać zadanie w edytorze Word lub OpenOffice  

2. Utwórz nowy plik  pod nazwą  :   zadanie2-swojenazwisko.doc  lub zadanie2-swojenazwisko.odt  

3. Ustaw dolny i górny margines  na 2,0 cm, prawy  margines na 1,6 cm, a lewy margines na 3,2 cm.  

4. Skopiuj tekst o J.Sztaudyngerze  –  plik  tekst-sztaudynger.rtf 

5. Ustaw krój czcionki – Calibri  i  rozmiar – 14, kolor fioletowy,   tekst wyjustowany, użyj spacji 

nierozdzielającej, żeby zlikwidować pojedyncze litery na marginesie.  (* dla tych, którzy  chcą być 

bardzo dokładni w wyborze koloru -  kolor czcionki w kodzie RGB to 160, 10, 120 ) 

6. Wstaw numery stron – dół strony, wyśrodkowane.  

7. Wstaw w nagłówku napis    JAN SZTAUDYNGR 1904-1970, wyśrodkowany, krój – Verdana, kursywa, 

rozmiar 15  

8. Wykorzystując pola tekstowe   ( w OpenOffice są to ramki )  wstaw  8 różnych fraszek do tekstu (kolor 

czcionki  niebieski - *RGB to 35, 5 ,200 , Times New Roman , rozmiar 13, tytuł fraszki pogrubiony).    

Fraszki  można znaleźć na stronie szkolnej, na stronie  www.puchostu.pl  lub w innych źródłach.  Pola 

tekstowe mają być otaczane przez tekst,  dwa pola przy marginesie-wzór1, pozostałe w tekście-wzór2 

( pod poleceniami   jest pokazany fragment tekstu i  przykładowe pola ).  Ramka pola tekstowego   

grubości 1,5 pkt. 

9. Wykorzystując pole tekstowe wstaw do tekstu „Jan Sztaudynger”   (czerwona czcionka, pogrubiona, 

Times New Roman, rozmiar 20, pole tekstowe bez krawędzi i  bez wypełnienia) (tak jak we wzorze3)  

10. Pod tekstem o Sztaudyngerze wstaw tekst z symbolami oraz z wykorzystaniem indeksu górnego i 

dolnego (rozmiar czcionki 16, Calibri) :    

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

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

11. Pod tym tekstem wpisz trzy  własne zdania z wykorzystaniem symboli  (w każdym zdaniu co najmniej 

dwa różne symbole). 

12. Pod spodem 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 

13. Pod całym tekstem umieść podpis :  Zadanie wykonał/a  …….. (podaj swoje imię i nazwisko i datę 

wykonania).   

14. Zapisz zmiany w pliku i przynieś go na nośniku pamięci lub prześlij  go na adres:       

                                                                                           

dymarski.szkola@gmail.com 
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Proszę skorzystać z poniższego  wzoru do wykonania pól tekstowych  

 

 

 



Wzór 1 do pkt. 8   

Fraszka  w polu tekstowym 

przysuniętym do marginesu 
Wzór 2 do pkt. 8   

Fraszka w polu tekstowym w 

środku tekstu 

 

 

 

WZÓR 

 Urodził się w Krakowie 28 kwietnia 1904 roku i tam też zmarł 12 września 1970 roku. 

Studiował filologię polską oraz germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, który 

ukończył ze stopniem doktora. Debiutował w roku 

1924 na łamach prasy jako poeta, a rok później ogłosił 

tom poezji 

pt. "Dom mój”. 

W latach 1928-

1935 był nauczycielem szkół średnich w Dębicy, 

Bydgoszczy i Poznaniu , potem, do roku 1939, zajmował się organizowaniem teatrów 

lalkowych. Podczas okupacji brał czynny udział w tajnym nauczaniu m.in. w Opatowie.   

Wzór 3 do pkt 9.      Jan Sztaudynger 


