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Wstęp 

 

Celem tego modułu jest przekazanie umiejętności posługiwania 

się najpopularniejszymi programami. 

Zaczynając od pojęcia edycji tekstu, opowiemy o programie 

Microsoft Word i jego funkcjach, koncentrując się na tych 

najbardziej użytecznych. Następnie zajmiemy się arkuszami i 

programem Microsoft Excel, aby lepiej zrozumieć, co tego typu 

aplikacje potrafią zrobić i jak wykorzystać ich możliwości w 

codziennym życiu. Na koniec opowiemy o programie Microsoft 

PowerPoint i aplikacjach do tworzenia prezentacji. 

Dla potrzeb tego modułu przyjrzymy się zatem pakietowi 

Microsoft Office 2016. 

 

Efekty kształcenia: 

- tworzenie dobrze prezentujących się rozbudowanych 

dokumentów 

- używanie arkuszy do zarządzania finansami i innych celów 

- tworzenie przyciągających wzrok i atrakcyjnych prezentacji. 
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Temat 1: Edycja tekstu (Microsoft Word, Google Docs) 

 

Znajomość oprogramowania do edycji tekstu jest jedną z 

podstawowych umiejętności, które nabywamy w nauce obsługi 

komputera. Programy Microsoft Word i Google Docs1 są 

powszechnie znane, miliony ludzi używają ich do tworzenia 

różnorakich dokumentów. 

Programy te mogą być stosowane do tworzenia dokumentów 

tekstowych, takich jak przepisy kuchenne, listy rzeczy do 

zrobienia, zapisy twoich myśli, a nawet coś, czym chciałbyś się 

podzielić z bliską ci osobą. Pisze się w nich także listy, raporty i 

inne teksty, na przykład fikcję literacką czy prace naukowe. 

Programy te pozwalają na dodawanie zdjęć, tabel i innych 

obiektów. Posiadają rozliczne funkcje, które pozwalają tworzyć 

każdy rodzaj dokumentu.  

W tej części opowiemy, jak w aplikacjach do edycji tekstu 

tworzy się dokument, formatuje się tekst i całość dokumentu, 

jak dodaje się obiekty (np. tabele, obrazy) i przygotowuje się 

stronę do druku. 

 

 
1 Google Docs to bezpłatny program zbliżony pod względem funkcjonalności. 
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Podstawowe funkcje, wprowadzanie i formatowanie tekstu - 

Łatwy  

Czas trwania: 45 minut 

Na początek uruchom program Microsoft Word i utwórz nowy 

dokument. Zobaczysz białą kartkę i kreskę migającą u góry z 

lewej strony ekranu. Jest to kursor tekstowy.  

Zanim zaczniesz działać, warto, byś wiedział, że: 

Znak to każdy symbol, który możesz wprowadzić do 

dokumentu, zarówno poprzez pisanie na klawiaturze, jak 

również innymi metodami. Znaki to litery, cyfry, a nawet puste 

przestrzenie pomiędzy nimi. 

Akapit to zbiór znaków układających się w słowa i wyrażenia, 

które oddzielono od reszty dokumentu przez naciśnięcie 

klawisza Enter. 

 

a. Pisanie na klawiaturze 

Pisanie nie jest skomplikowane – każdy znak, który naciśniesz 

na klawiaturze, zostanie wprowadzony na ekranie. Niektóre 

przyciski klawiatury posiadają dodatkowe funkcje, które 

poszerzają możliwości piszącego. Na przykład wciśnięcie 

klawisza Shift wraz z jednoczesnym naciśnięciem klawisza znaku 

sprawi, że mała litera zostanie zastąpiona dużą, a cyfra – 

symbolem, który znajduje się powyżej niej na klawiszu.  

Przyciśnięcie Enter pozwala przejść do kolejnego akapitu, a 

klawisze funkcji od F1 do F12 aktywują komendy – różne, w 

zależności od używanego przez ciebie programu. 
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b. Pasek narzędzi Szybki Dostęp 

Pasek Szybki Dostęp zawiera kilka bardzo 

użytecznych narzędzi. Przycisk Cofnij (Undo) daje 

ci możliwość powrotu do stanu sprzed 

wykonanej akcji, a może być używany 

wielokrotnie, do dalszego cofnięcia się. Dzięki 

niemu możesz przywrócić dokument aż do stanu, w jakim był w 

chwili otwarcia. Na prawo od niego znajduje się przycisk Ponów 

(Redo), który pozwala przywrócić przypadkowo cofnięte akcje. 

 

c. Zaznaczanie i przenoszenie tekstu 

Załóżmy, że napisałeś kilka zdań czy akapitów, po czym 

stwierdziłeś, że tekst brzmiałby lepiej, gdyby zamienić je 

miejscami. Aby przenieść tekst, zaznacz go. 

• Krok 1.: Naciśnij lewy przycisk myszy na początku 

sekcji, którą zamierzasz przenieść 

• Krok 2.: Nie puszczając przycisku, przesuń mysz tak, by 

zaznaczyć szarym kolorem cały fragment, który chcesz 

przenieść, a następnie puść przycisk. Powinno to 

wyglądać tak:  

 

• Krok 3.: Teraz przenieś tekst i upuść go (puszczając 

klawisz myszy) w wybranym miejscu. 

(1) Undo (2) Redo 

Ilustracja 1. Pasek Szybki Dostęp 

Ilustracja 2. Zaznaczony tekst 
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d. Schowek 

Inną bardzo ważną cechą programów do edycji tekstów jest 

możliwość łatwego wstawiania tekstu z innych programów i 

przenoszenie dużych fragmentów tekstu. 

Robi się to przy pomocy schowka, w którym dane są czasowo 

przechowywane za każdym razem, gdy wytniesz lub 

skopiujesz tekst czy obraz. 

 

  

Ilustracja 3. Schowek 

1. Wytnij (Cut): zaznaczony 

tekst/obraz jest usuwany i 

umieszczany w schowku, skąd 

może zostać wklejony w wybranym 

miejscu 

2. Kopiuj (Copy): zaznaczony 

tekst/obraz jest skopiowany do 

schowka i może zostać wklejony w 

wybranym miejscu 

3. Wklej (Paste): dane 

przechowywane w schowku 

zostają wklejone w miejscu, w 

którym aktualnie znajduje się 

kursor tekstowy  

4. Malarz formatów (Format 

Painter): format zaznaczonego 

tekstu zostaje skopiowany i może 

zostać użyty w innym miejscu 

dokumentu. 
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e. Usuwanie tekstu 

Istnieje kilka metod usuwania tekstu z dokumentu. Możesz do 

tego użyć klawiszy Backspace oraz Delete.  

Ilustracja 4. Klawiatura 

1. Delete 

2. Backspace 

1. Delete: zaznaczony tekst/obraz 

zostaje usunięty. Jeśli nic nie jest 

zaznaczone, usunięty zostaje znak 

na prawo od kursora tekstowego. 

2. Backspace: znak na lewo od 

kursora tekstowego zostaje 

usunięty.  

Wskazówka: 

Jeśli usuniesz coś przez przypadek, nie martw się! Zawsze możesz użyć 

narzędzia Cofnij! 

By usunąć duży fragment tekstu lub element, zaznacz je i naciśnij Delete. 

 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Korzystając z już nabytych umiejętności, wprowadź poniższy tekst: 

Druga wojna światowa trwała od 1939 do 1945 roku. Rozpoczęła się od inwazji 

Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku, a zakończyła się wraz z kapitulacją 

Japonii 15 sierpnia 1945 roku. 

W wojnie tej walczyli przeciw sobie Alianci oraz Państwa Osi. Do obozu 

Aliantów należały Wielka Brytania, Francja i Polska. Państwami Osi były Niemcy, 

Japonia, Włochy.  
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f. Wstążka 

 

 

 

 

 

 

Górna część okna programu Word nazywa się Wstążką 

(Ilustracja 5.). Zawiera ona Pasek Menu oraz Pasek Narzędzi, w 

którym znajdują się pogrupowane narzędzia. 

 

g. Formatowanie tekstu 

Formatowanie tekstu to pojęcie opisujące zmiany dokonywane 

w wyglądzie znaków. Należą do nich zmiany wielkości i koloru 

liter, tworzenie automatycznych list czy wprowadzanie 

pogrubienia, kursywy lub podkreślenia tekstu. 

 

Narzędzia Główne dają użytkownikowi szybki dostęp do 

najważniejszych opcji formatowania: 

 

 

 

 

Ilustracja 5. Wstążka 

Pasek menu Narzędzia 
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1. Czcionka: krój pisma  

2. Rozmiar czcionki: rozmiar znaków liczony w punktach 

typograficznych2 

3. Zwiększ rozmiar czcionki: powiększa znaki o 2 punkty 

4. Zmniejsz rozmiar czcionki: pomniejsza znaki o 2 punkty 

5. Zmień wielkość liter: zmienia zaznaczony tekst w pisany 

małymi literami, dużymi literami itp. 

6. Wyczyść całe formatowanie: Usuwa całe formatowanie 

tekstu, przywracając stan domyślny 

 
2 Najmniejsza jednostka długości w typografii. Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_typograficzny  

8. Przekreślenie 

7. Indeks dolny 

Ilustracja 6. Narzędzia Główne: Czcionka 

 

1. Czcionka 2. Rozmiar czcionki 

13. Pogrubienie 

15. Podkreślenie 

9. Kolor czcionki 

14. Kursywa 

3. Zwiększ rozmiar czcionki 4. Zmniejsz rozmiar czcionki  

5. Zmień 

wielkość liter 

6. Wyczyść całe 

formatowanie 

10. Kolor wyróżnienia tekstu 

11. Efekty tekstowe i typografia 

12. Indeks górny 
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7. Indeks dolny: umożliwia pisanie bardzo małymi literami u 

dołu linii tekstu (często stosowane w zapisie 

matematycznym). 

8. Przekreślenie: służy przekreśleniu tekstu zamiast 

usuwania go 

9. Kolor czcionki: zmienia kolor tekstu 

10. Kolor wyróżnienia tekstu: służy wyróżnieniu 

wybranych fragmentów tekstu jaskrawymi kolorami 

11. Efekty tekstowe i typografia: pozwalają dodać 

efekty do tekstu, takie jak cień, a także wybierać gotowe 

zestawy stylistyczne 

12.  Indeks górny: umożliwia pisanie bardzo małymi 

literami u góry linii tekstu (np. przypisy). 

13. Pogrubienie 

14.  Kursywa 

15.  Podkreślenie  

 

 

Wskazówka: 

Jeśli nie pamiętasz, do czego służy dane narzędzie, najedź na jego przycisk 

kursorem myszy. Po chwili pojawi się okienko z wyjaśnieniem funkcji przycisku. 

Nie bój się eksperymentować! Jeśli wyjdzie ci coś, co nie będzie wyglądało 

dobrze, nie ma powodu do paniki – zawsze możesz użyć funkcji Cofnij! 
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Ćwiczenie dodatkowe: 

Sprawdź swoje umiejętności!  

Posługując się tekstem, który wcześniej wprowadziłeś, wykonaj poniższe 

czynności, by przećwiczyć to, o czym była dotychczas mowa. 

1. Podkreśl nazwy państw, 

2. Spraw, by daty były napisane kursywą, 

3. Pogrub nazwy sojuszów, 

4. Zwiększ rozmiar czcionki do 14, 

5. Zmień krój pisma na taki, który uznasz za ładny,  

6. Wyróżnij kolorem datę wybuchu wojny (sam wybierz kolor!), 

7. Zmień kolor całego tekstu, na taki, który ci się spodoba. 
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h. Zapisywanie pliku 

 

1. Zapisywanie pliku po raz pierwszy 

Aby po raz pierwszy zapisać dokument, kliknij w Plik (File) z 

lewej strony na Pasku Menu. Rozwinie się dodatkowe menu z 

kilkoma opcjami. Kliknij w Zapisz jako (Save as) i wybierz folder, 

w którym chcesz zapisać plik (Ilustracja 7.). Na potrzeby 

ćwiczenia wybierz folder Dokumenty (Documents). 

  

Ilustracja 7. Wybór miejsca zapisu pliku 
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2. Zapisywanie zmian w już istniejącym dokumencie 

Zapisanie zmian wprowadzonych do dokumentu, który był już 

wcześniej zapisany, jest bardzo proste. Można to zrobić kilkoma 

sposobami: 

• Naciskając ikonę zapisu w lewym górnym roku ekranu, na 

pasku Szybki Dostęp; ikona wygląda jak dyskietka 

• Wybierając Plik (File), a następnie Zapisz (Save) 

Ilustracja 8. Wybór nazwy pliku 

Na ekranie 

wyskoczy okno, w 

którym możesz 

nazwać swój plik 

(Ilustracja 8). 

Wpisz nazwę pliku, 

którą łatwo 

zapamiętasz, po 

czym kliknij w 

Zapisz (Save) u 

dołu z prawej 

strony. 
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• Naciskając klawisze Ctrl i S jednocześnie – taka operacja 

nazywa się skrótem klawiszowym 

 

Akapity i formatowanie stron - Średni 

Czas trwania: 45 minut 

a. Otwieranie pliku 

Istnieją dwie metody otwarcia zapisanego pliku: 

• Otwórz w swoim komputerze folder zawierający plik i 

kliknij na dwukrotnie na tym pliku 

• Uruchom Microsoft Word (Ilustracja 9.). Jeśli niedawno 

pracowałeś na danym dokumencie, możesz znaleźć go na 

niebieski pionowym pasku dodatkowego menu. Znalazłeś 

tam swój plik? Kliknij na jego nazwie. 

 

 

 

 

 

Ilustracja 9. Otwieranie pliku w Wordzie 

Sarah’s file 

Document 1 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Zapisz swój plik w folderze Dokumenty (zobacz ilustracje 7. i 8.), pod nazwą 

“Historia drugiej wojny światowej – [twoje imię]”. 

Posłuży nam w dalszych stadiach nauki. 
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• Jeśli plik się nie znalazł, kliknij w Przeglądaj i wyszukaj plik 

na dysku swojego komputera. 

 

b. Formatowanie akapitów 

Jak wcześniej wyjaśniono, akapit to zespół znaków (wyrazów, 

zdań) oddzielonych od reszty dokumentu przy pomocy klawisza 

Enter.  

W grupie narzędzi Akapit (Paragraph) jest kilka funkcji 

pomocnych w organizacji tekstu na stronie. 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Użyj jednej z dwóch opisanych wyżej czynności, by otworzyć plik, który wcześniej 

stworzyłeś. Był zapisany w katalogu Dokumenty pod nazwą “Historia drugiej 

wojny światowej – [twoje imię]”. 

1. Punktory 

2. Numerowanie 
3. Lista wielopoziomowa 

4. Zmniejsz wcięcie 
5. Zwiększ wcięcie 

6. Sortuj 

7. Wyrównaj do lewej 

8. Wyśrodkowany 

9. Wyrównaj do prawej 
10. Wyjustuj 

11. Interlinia i odstępy między akapitami 

12. Cieniowanie 

13. Obramowanie 

Ilustracja 9A. Grupa narzędzi Akapit 
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1. Punktory: zaznacz tekst i kliknij ten przycisk, aby stworzyć 

punktowaną listę; dodawaj kolejne punkty, naciskając 

klawisz Enter. 

2. Numerowanie: zaznacz tekst i kliknij ten przycisk, aby 

stworzyć listę numerowaną; dodawaj kolejne punkty, 

naciskając klawisz Enter. 

3. Lista wielopoziomowa: stwórz listę wielopoziomową, aby 

uporządkować elementy lub przedstawić schemat. 

4. Zmniejsz wcięcie: przesuń akapit do lewej. 

5. Zwiększ wcięcie: przesuń akapit do prawej. 

6. Sortuj: ułóż zaznaczony fragment zgodnie z kolejnością 

alfabetyczną lub numeryczną – funkcja przydatna 

zwłaszcza dla zarządzania danymi w tabelach. 

7. Wyrównaj do lewej: wyrównaj tekst do lewego 

marginesu 

8. Wyśrodkowany: wyrównaj tekst do środka strony 

9. Wyrównaj do prawej: wyrównaj tekst do prawego 

marginesu 

10. Wyjustuj: rozmieść tekst równo pomiędzy 

marginesami 

11. Interlinia i odstępy między akapitami: ustaw 

rozmiary przestrzeni oddzielającej wersy i akapity 

12. Cieniowanie: zmień kolor tła zaznaczonego 

fragmentu 

13. Obramowanie: dodaj lub usuń obramowanie 

zaznaczonego fragmentu 
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c. Nagłówki, stopki i numery stron 

Powiedzmy, że piszesz dokument o długości kilku stron i chcesz, 

żeby niektóre elementy powtarzały się na każdej stronie, tak jak 

ten dokument na każdej stronie u góry nosi logotypy organizacji 

odpowiadających za projekt, u dołu zaś logo Erasmus+ z 

odpowiednią klauzulą.  

 

 

 

 

Jeśli piszesz książkę, może ci zależeć na przykład, by jej tytuł i 

nazwisko autora były widoczne na każdej stronie albo by strony 

były numerowane. Każdą z tych rzeczy można łatwo zrobić przy 

pomocy pozycji Wstawianie (Insert). 

1. Nagłówek: ułatwia powtarzanie tego samego tekstu u 

góry każdej strony 

2. Stopka: ułatwia powtarzanie tego samego tekstu u dołu 

każdej strony 

3. Numer strony: pozwala wybrać między różnymi rodzajami 

numeracji stron lub stworzyć własną metodę 

Gdy klikniesz w Nagłówek (Header), wysunie się dodatkowe 

menu: 

 

 

 

Ilustracja 11. Nagłówki, stopki i numery stron  



   

  
 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wbudowane: kliknięcie w jeden z nich automatycznie 

pokaże go na stronach twojego dokumentu, umożliwiając 

wprowadzanie tekstu w określonych polach 

2. Edytuj nagłówek: funkcja pozwalająca wprowadzać 

zmiany w istniejących nagłówkach 

Ilustracja 12. Nagłówek 

1. Wbudowane nagłówki 
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3. Usuń nagłówek: usuwa wszystkie zmiany wprowadzone w 

wyglądzie nagłówka; jeśli klikniesz w to niechcący, zawsze 

możesz użyć komendy Cofnij. 

Gdy klikniesz w narzędzie Stopka, wysunie się menu bardzo 

podobne do menu Nagłówka. Różnica polega na tym, że tym 

razem edytujesz dolną część strony. 

Klikając w Numer Strony (Page Number), sprawisz, że wysunie 

się menu z kilkoma 

opcjami: 

1. Góra strony/Dół 

strony/Marginesy strony 

(Top of Page/Bottom of 

Page/Page Margins): dodaj 

numery stron w jednej z 

tych lokalizacji; kliknięcie w 

każdy z tych przycisków 

powoduje wysunięcie się 

menu podobnego do tego z ilustracji 12., w którym możesz 

wybrać dokładną lokalizację numerów stron. 

2. Bieżące położenie (Current Position): sprawi, że numer 

strony pojawi się w miejscu, w którym znajduje się kursor 

tekstowy. 

3. Formatuj numery stron (Format Page Numbers): służy do 

edytowania już zastosowanej numeracji. 

Ilustracja 13. Numery stron 
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4. Usuń numery stron (Remove Page Numbers): usuwa 

numerację.  

Elementy i drukowanie - Trudny 

Czas trwania: 90 minut 

Microsoft Word pozwala również na dodawanie do dokumentu 

różnych elementów, dzięki którym można uporządkować 

informacje lub uczynić całość bardziej atrakcyjnym wizualnie. 

Do elementów tych – które będą przedmiotem tego rozdziału – 

zaliczają się obrazy, tabele i kształty. 

a. Wstawianie obrazu 

Aby dodać obraz do twojego dokumentu, kliknij w zakładkę 

Wstawianie (Insert) na Pasku Menu i znajdź grupę narzędzi 

Ilustracje (Illustrations). Możesz wstawić obraz ze swojego 

komputera lub z Internetu. 

 

 

Ćwiczenie dodatkowe: 

W swoim pliku “Historia drugiej wojny światowej – [twoje imię]” zrób co 

następuje: 

1. Wstaw nagłówek z tytułem w środkowej części strony – “Historia drugiej 

wojny światowej”, 

2. Wstaw stopkę z twoim imieniem i nazwiskiem, 

3. Wstaw numerację stron, 

4. Zapisz zmiany i zamknij dokument. 

Ilustracja 14. Ilustracje 
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Jeśli wybierzesz pierwszą możliwość, na ekranie wyskoczy okno 

umożliwiające odnalezienie pliku na dysk komputera. Zaznacz 

obraz, który chcesz wstawić, i kliknij Insert. Obraz pojawi się w  

twoim dokumencie. Możesz skonfigurować to, jak tekst będzie 

się układał wokół niego, a także w którym miejscu obraz będzie. 

(zob. dalej). 

 

 

 

 

 

 

Jeśli zdecydujesz się wstawić obraz z Internetu (Ilustracja 16.), 

w oknie, które wyskoczy na ekranie, wpisz słowo kluczowe w 

polu Wyszukiwanie za pomocą usługi Bing – obrazy.  

Ilustracja 15. Wstawianie obrazu z komputera 

Ilustracja 16. Wstawianie obrazu z Internetu 
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Wyniki wyszukiwania pojawią się na ekranie, tak jak na ilustracji 

17. Zaznacz właściwy obraz – liczba zaznaczeń jest widoczna u 

dołu – i naciśnij Wstaw (Insert).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obraz pojawi się w twoim dokumencie w miejscu położenia 

kursora tekstowego. Następnym krokiem jest skonfigurowanie 

obrazu w relacji ze wszystkim innym, co widnieje na stronie. 

 

b. Zarządzanie obrazem 

Jest parę rzeczy, które możesz skonfigurować, dodając obraz do 

dokumentu. Gdy zaznaczysz obraz, wokół niego pojawi się kilka 

narzędzi. 

Ilustracja 17: Wyszukiwanie obrazu w Bing 
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1. Obróć obraz: kliknij lewy klawisz 

myszy i przytrzymaj go; przesuń mysz 

w bok, by obrócić obraz w wybranym 

kierunku. 

2. Opcje układu: konfiguracja sposobu, 

w jaki tekst otacza obraz (zob. 

Ilustracja 20.). 

3. Zmień rozmiar: każdy punkt na 

obwodzie obrazka może być użyty do zmiany jego 

rozmiaru; naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszy, a 

następnie przesuwaj mysz, by zwiększyć lub zmniejszyć 

rozmiar obrazu. 

Gdy zaznaczysz obraz lub inny element w swoim dokumencie, 

w Pasku Menu pojawią się dwie nowe opcje, zaznaczone 

ciemniejszym kolorem. Służą one do edycji zaznaczonego 

Ilustracja 18. Wstawiony obraz 

1. Obróć obraz 

2. Opcje układu 

3. Zmień 

rozmiar 

Ilustracja 20. Narzędzia obrazów (Picture Tools) 

Ilustracja 19. Obracanie 
obrazu 
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obiektu/elementu i różnią się między sobą w zależności od typu 

tegoż obiektu. 

W tym przypadku, który wszak dotyczy obrazów, na pasku 

pojawiają się Narzędzia obrazów (Picture Tools), co widać na 

ilustracji powyżej. 

Opcje układu to jedne z 

najważniejszych ustawień w 

konfigurowaniu obrazów. 

1.  Równo z tekstem oznacza, że 

obraz stanie się częścią wybranej linii 

tekstu. 

2.  Ramka stworzy wokół obrazu 

niewidzialną ramkę w kształcie 

prostokąta. 

3.  Przyległe: marginesy między 

obrazem i tekstem są mniejsze niż w 

przypadku Ramki. 

4.  Na wskroś: zawija tekst tak, 

by ściśle przylegał do krawędzi obrazu 

5. Góra i dół: tekst zostaje 

rozmieszczony ponad i pod obrazem, 

nie z jego boków.  

6. Za tekstem: obraz pojawia się za tekstem, niczym obraz 

tła. 

7. Przed tekstem: obraz pojawia się na przedzie, zasłaniając 

tekst.  

 

 

Ilustracja 21. Opcje układu 
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Innym sposobem obracania lub przesuwania jest kliknięcie 

przycisku zaznaczonego na Ilustracji 21., w efekcie czego 

wysunie się dodatkowe menu obracania obrazu. Pozwala ono 

na dokładniejszy obrót obrazu. Do wyboru masz także opcje 

takie jak stawianie obrazu w pozycji wertykalnej lub 

horyzontalnej czy lustrzane odbicie.  

Ćwiczenie dodatkowe: 

Dodaj obraz do swojego pliku “Historia drugiej wojny światowej – [twoje imię]”. 

Sam zdecyduj, czy użyjesz obrazu ze swojego dysku, czy ściągniesz go z Internetu 

w sposób wyżej opisany. Umieść go z prawej strony, obok twojego tekstu, w 

Opcjach Układu wybierając Ramkę. 
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c. Wstawianie tabeli 

 

Bardzo przydatnym narzędziem przy 

tworzeniu dokumentu może się też 

okazać tabela, która pozwala 

przedstawić informacje w klarowny 

sposób.  

Aby dodać tabelę, kliknij Wstawianie, 

a następnie Tabela (Table). Wysunie 

się okno takie jak na ilustracji poniżej. 

Zaznaczając odpowiednie kratki, 

możesz bez trudu dodać tabelę z 

wybraną liczbą kolumn i wierszy. Tu 

zaznaczyliśmy 3 kolumny i 5 rzędów, 

co da nam taką tabelę: 

  

 

 

 

Możesz także wybrać opcję Wstaw tabelę. Wówczas wyskoczy 

na ekranie okno takie jak na Ilustracji 23. Pozwala ono na 

ustawienie kilku parametrów tabeli, takich jak liczba rzędów i 

kolumn oraz reagowanie tabeli na ilość wprowadzonego tekstu, 

tzn. czy jej rozmiar będzie się automatycznie dostosowywał 

liczby znaków. Gdy już wstawiłeś tabelę, możesz zacząć 

   

   

   

   

   

Ilustracja 22. Szybkie wstawianie tabeli 
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wprowadzać do niej dane. Ustaw 

kursor w odpowiedniej komórce 

tabeli i wprowadź dane na 

klawiaturze. 

 

d. Formatowanie tabeli 

Gdy tabela jest zaznaczona, na 

Pasku Menu pojawiają się dwie 

nowe zakładki: Projektowanie i 

Układ. Tak jak poprzednio, 

narzędzia te mają wpływ wyłącznie 

na zaznaczony obiekt. Projektowanie (Design) pozwala wybrać 

wygląd tabeli spośród wielu dostępnych modeli, możesz więc w 

bardzo krótkim czasie otrzymać ładną i funkcjonalną tabelę. 

 

 

 

 

 

Jeżeli zamiast tego wolisz tylko pokolorować niektóre (czy też 

wszystkie) komórki, kliknij Cieniowanie i wybierz kolor. 

Zaznaczone komórki (lub komórka, w której znajduje się kursor 

tekstowy, jeśli nie zaznaczyłeś żadnych) wypełni się barwą, 

którą wskazałeś. 

Podobnie działają Style Obramowań, dzięki którym możesz 

zmienić wygląd obramowań tabeli: ich kolor, grubość i styl linii. 

W narzędziu Układ (Layout) możesz natomiast dodawać i 

Ilustracja 23. Wstawianie tabeli 

Ilustracja 24. Narzędzia tabeli 
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usuwać rzędy i kolumny, pozycjonować tekst w komórkach czy 

zmieniać rozmiary komórek. 

 

e. Wstaw kształt 

W dokumentach Microsoft Word można 

także umieszczać proste kształty, takie jak 

kwadraty, prostokąty, koła, strzałki i wiele 

innych. Wejdź do zakładki Wstawianie i 

kliknij w Kształty w grupie narzędzi 

Ilustracje. 

 

W oknie, które się wysunie, wybierz kształt, 

który chcesz dodać, a następnie kliknij i 

przeciągnij mysz na stronie tekstu, aby 

narysować kształt. 

 

Ćwiczenie dodatkowe: 

W twoim dokumencie "Historia drugiej wojny światowej - [twoje imię]" 

wykonaj, co następuje: 

1. Wstaw tabelę 2x4, by uporządkować w niej państwa należące do 

Aliantów i Osi, 

2. W narzędziu Projektowanie wybierz styl tabeli, który ci się podoba, 

3. Umieść Aliantów w lewej, a Państwa Osi w prawej kolumnie, 

4. We wszystkich komórkach wyrównaj tekst do środka w poziomie i 

pionie, 

5. Pokoloruj Aliantów na szaro, a Państwa Osi na niebiesko, 

6. Zapisz zmiany. 

Ilustracja 25. Wstawianie 
kształtu 
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f. Formatowanie kształtu 

Kształty edytujemy za pomocą Narzędzi do rysowania (Drawing 

Tools), które pojawią się, gdy zaznaczysz kształt dodany do 

dokumentu. 

Korzystając z nich, możesz dodać kolejne kształty – w grupie 

narzędzi Wstawianie kształtów (Insert Shapes) – a także zmienić 

styl i kolor oraz dodać efekty w grupie Style kształtów (Shape 

styles). Ponadto, tak jak poprzednio, możesz edytować tekst i 

manipulować rozmiarem obiektu. 

 

 

 

 

Ilustracja 26. Narzędzia do rysowania 

Ćwiczenie dodatkowe: 

W twoim dokumencie "Historia drugiej wojny światowej - [twoje imię]" wykonaj, 

co następuje: 

1. Wstaw wybrany kształt pod tabelą, którą stworzyłeś w poprzednim 

ćwiczeniu, 

2. Ustaw jego rozmiary na 4x4, 

3. Wypełnij wnętrze obiektu jasną barwą, a ciemniejszy kolor wybierz dla 

jego obrysu, 

4. Zapisz zmiany. 
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g. Drukowanie 

Aby wydrukować swój dokument, kliknij w 

Plik po lewej u góry, a następnie wybierz 

Drukuj. Pojawi się menu takie jak na 

Ilustracji 27. 

Po pierwsze możesz tutaj wskazać, w ilu 

kopiach chcesz wydrukować swój 

dokument.  

Jeśli pragniesz zdecydować, czy druk 

będzie kolorowy, czy czarno-biały, kliknij 

we Właściwości drukarki (Printer 

properties). Wyskoczy kolejne okno, w 

którym będziesz mógł dokonać zmian. 

Drukować można cały dokument lub 

wybrane strony, a nawet tylko stronę 

widoczną na ekranie. Wystarczy kliknąć w 

Drukuj wszystkie strony (Print All Pages) i 

wybrać z menu, które się wysunie. Można również zdecydować, 

czy druk ma być jedno- czy dwustronny. 

 

 

Ilustracja 27. Drukowanie 

Ćwiczenie dodatkowe: 

W ramach ostatniego ćwiczenia wydrukuj swój plik "Historia drugiej wojny 

światowej - [twoje imię]". Jeśli to możliwe, wydrukuj go w kolorze. 
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Wskazówka: 

Pamiętaj, narzędzia specjalne pojawiają się na ekranie tylko wtedy, gdy 

obiekt jest zaznaczony! Jeśli nie możesz znaleźć Narzędzi obrazów, Narzędzi 

tabeli lub Narzędzi do rysowania, najedź na obiekt, który chcesz edytować, i 

kliknij. Automatycznie pojawi się odpowiednie narzędzie! 

Instrukcje/podpowiedzi dla trenerów: 

Upewnij się, że kursanci zrozumieli:  

• jak korzystać z Paska Menu i Paska Narzędzi, 

• jak tworzyć pliki, 

• jak wstawiać obraz lub tabelę do dokumentu, 

• różnicę między funkcjami Zapisz i Zapisz jako, 

• różnicę między Nagłówkiem i Stopką, 

• jak wydrukować document. 
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Temat 2: Arkusze (Microsoft Excel, Google Sheets) 

Arkusze to elektroniczne dokumenty, w których dane 

uszeregowane są w rzędach i kolumnach, co tworzy obraz 

siatki. Format ten służy prowadzeniu różnorakich obliczeń 

przydatnych między innymi w rachunkowości i statystyce. 

Arkusze mogą być używane do porządkowania i klasyfikowania 

danych oraz uzyskiwania wyników obliczeń potrzebnych do 

określania budżetu, tworzenia wykresów i tak dalej. Arkusze są 

szczególnie przydatne przy operowaniu i przetwarzaniu dużych 

zasobów informacji. Porządkowanie informacji w arkuszach 

może pomóc ci śledzić codzienne wydatki domowe, ale może 

być stosowane w celach zawodowych, na przykład w 

zarządzaniu biznesem - określaniu wydatków, przychodów, 

produkcji itd. 

W tym dziale omówimy podstawowe elementy i funkcje 

arkuszy, a także kilka praktycznych sposobów posługiwania się 

nimi. 

 

Podstawowe elementy arkuszy - Łatwe  

Czas trwania: 45 minut 

 

a. Komórki, rzędy, kolumny 

Aby zrozumieć, jak działają arkusze, w pierwszej kolejności 

musimy przyjrzeć się układowi strony i elementów, które się na 

niej znajdują. 
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Ilustracja 28. ukazuje wygląd arkusza roboczego Excela. Siatka 

czyni łatwym zarządzanie danymi i obliczenia na nich. 

W osi poziomej ciągną się kolumny oznaczone literami alfabetu 

(A, B, C…). 

W osi pionowej są numerowane rzędy (1, 2, 3…). 

Sekcje, w których kolumny i rzędy się przecinają, noszą miano 

komórek, a każda z nich bierze swoją nazwę od kolumny i 

rzędu, do którego należy (A1, A2, B1, C3 itd.) 

 

 

 

 

 

 

 

b. Zaznaczanie komórek, rzędów i kolumn 

Bardzo przydatną umiejętnością jest zaznaczanie wielu 

komórek czy całych rzędów i kolumn, ponieważ umożliwia to 

formatowanie ich wszystkich za jednym razem, co oszczędza 

czas. 

Zaznaczenie pojedynczej komórki czyni ją aktywną, co oznacza, 

że jej zawartość ukazuje się w polu formuły, a jej nazwa 

zostanie pokazana w polu adresu (nazwy). Żeby zaznaczyć 

komórkę, po prostu kilknij na niej. 

1. Kolumna 

2. Rząd 

3. Komórka 

Ilustracja 28. Kolumny, rzędy, komórki 
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Aby zaznaczyć więcej komórek, kliknij na pierwszej z nich i 

przytrzymaj przycisk, przeciągając mysz tak, by zaznaczyć 

pożądany obszar komórek.  

By zaznaczyć całą kolumnę lub 

rząd, kliknij na nagłówku kolumny 

lub nazwie wiersza. Jeśli chcesz 

zaznaczyć więcej rzędów lub 

kolumn, kliknij i przytrzymaj, 

przeciągając mysz w wybranym 

kierunku. 

By zaznaczyć cały arkusz, kliknij w pole leżące u góry po lewej, 

na przecięciu rzędów i kolumn, tak jak pokazano na Ilustracji 29.  

 

c. Wstążka i pole formuły 

 

 

 

 

 

 

1. Zaznacz cały akrusz 

1.  Wstążka 

2. Pole adresu (nazwy) 

3. Pole formuły 

Ilustracja 30. Wstążka i pole formuły  

Ilustracja 29. Zaznaczanie komórek 

2. Koordynaty 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Poćwicz zaznaczanie komórek. Zacznij od kliknięcia na pojedynczą komórkę – 

widzisz, jak zmieniają się kolory? Następnie spróbuj zaznaczyć rzędy i kolumny, 

pojedyncze i liczne, a w końcu zaznacz cały arkusz. 
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U góry strony znajduje się Wstążka, która zawiera wszystkie 

dostępne narzędzia. Wygląda znajomo? Wiele elementów 

Wstążki Excela można znaleźć na Wstążce Worda. 

Bardzo podobna jest na przykład grupa narzędzi Czcionka, którą 

różni tylko narzędzie do edycji krawędzi. Przyjrzymy mu się 

później. 

Z lewej strony poniżej Wstążki mamy pole adresu, które 

zawiera nazwę zaznaczonej w danym momencie komórki. Na 

prawo od niego leży pole formuły, przedstawiające zawartość 

zaznaczonej komórki. 

 

d. Wprowadzanie danych 

Istnieją dwa rodzaje danych, które można wprowadzić do 

komórki: wartości (cyfry lub tekst) i formuły. Formuły to 

sekwencje wartości odnoszących się do komórek – 

matematyczne działania i funkcje, które dają wynik oparty o 

dostępne w komórkach dane. Formuły mogą być bardzo proste, 

ale i bardzo złożone, wszystko zależy od biegłości użytkownika 

arkusza. 

Wprowadzanie danych do komórek jest proste. Najpierw 

zaznacz komórkę, którą chcesz wypełnić. Następnie w pasku 

formuły wpisz na klawiaturze wartości lub formułę i wciśnij 

klawisz Enter. 
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e. Podstawowe funkcje 

Arkusze posiadają niektóre podstawowe funkcje edytorów 

tekstu, ułatwiające szybkie wprowadzanie danych i zarządzanie 

nimi.  

Po pierwsze, tak samo jak w 

edytorach tekstu działają funkcje 

Cofnij i Ponów. Można je znaleźć w 

tym samym miejscu na Pasku Szybki 

Dostęp. 

Ponadto można kopiować dane z 

jednej komórki i wklejać je do innej. 

To również działa tak samo jako w programie Word, możesz 

więc sięgnąć do wcześniejszych rozdziałów, by dowiedzieć się 

więcej. 

 

f. Usuwanie zawartości komórek  

 

Dane z komórek można usunąć dwiema metodami. 

Aby usunąć tylko dane, zachowując jednak format komórki, 

zaznacz właściwą komórkę i naciśnij klawisz Delete. Komórka 

Wskazówka: 

Podczas kopiowania lub wycinania danych w Excelu wokół zaznaczonych 

komórek pojawia się ruchoma kropkowana linia, dzięki czemu użytkownik lepiej 

orientuje się, jakie dane przeniósł do schowka. Aby usunąć tę linię - i opróżnić 

schowek - naciśnij klawisz Escape (Esc). 

Ilustracja 31. Podstawowe funkcje 
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się opróżni, ale jeśli ponownie wprowadzisz tam dane, będą 

one miały taki sam wygląd, jak wcześniej. 

 

Żeby usunąć dane z komórki wraz z 

formatowaniem, zaznacz komórkę i 

poszukaj na Wstążce grupy narzędzi 

Edytowanie. Kliknij w przycisk Wyczyść 

(Clear). Wysunie się menu z różnymi 

opcjami czyszczenia komórek. 

 

 

 

 

g. Zapisywanie arkusza 

Aby zapisać arkusz w Excelu, wykonaj takie same kroki jak przy 

zapisywaniu dokumentu tekstowego w programie Word.  

Ilustracja 32. Usuwanie 
zawartości komórki 

Ważna informacja: 

Google Docs i Google Sheets uruchomia się z poziomu przeglądarki internetowej, 

takiej jak Microsoft Edge czy Google Chrome. W większości przypadków 

aplikacje te oferują funkcję autozapisu, co oznacza, że nie zapisujesz ręcznie 

wprowadzonych zmian - są one na bieżąco automatycznie zapisywane. 
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Formatowanie komórek, rzędów i kolumn - Średni 

Czas trwania: 45 minut 

 

a. Krawędzie komórek 

Jak wcześniej zauważyliśmy, grupa narzędzi 

Czcionka jest w Excelu nieco inna niż w 

Wordzie, zawiera bowiem narzędzie 

Krawędzie komórek. Naciśnięcie tego 

przycisku spowoduje wysunięcie się 

dodatkowego menu z wieloma opcjami do 

wyboru. 

Chociaż na karcie Excela znajduje się 

ułatwiająca nawigację siatka, nie jest ona 

widoczna na wydruku. Aby krawędzie były 

widoczne i tam, musisz posłużyć się tym 

narzędziem. Ilustracja 33. Krawędzie 
komórek 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Wprowadź poniższe dane do swojego arkusza: 

Art. 
spoży-
wcze 

Czynsz Rachunki Transport Rozrywka Środki 
higieny 

Leki Inne 
wydatki 

300 600 150 400 200 100 50 50 
 

Zapisz plik w folderze Dokumenty, pod nazwą "Wydatki domowe - [twoje imię]" 
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W celu dodania krawędzi zaznacz wybraną komórkę i wybierz 

preferowaną opcję ze wspomnianego wyżej dodatkowego 

paska menu. 

 

b. Formatowanie danych 

Każda komórka arkusza ma przypisany do niej format. 

Domyślny format nazywa się Ogólne i nie ma wyróżniających go 

cech. Jeśli jednak chcesz zmienić sposób wyświetlania danych w 

komórce bez wpisywania innego znaku, możesz nadać jej 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Otwórz dokument, który ostatnio stworzyliśmy, zatytułowany "Wydatki 

domowe - [twoje imię]". 

Zrób co następuje: 

1. Zaznacz komórki, do których podczas poprzedniego ćwiczenia wprowadziłeś 

dane, 

2. Kliknij w przycisk krawędzi komórek i z wysuniętego menu wybierz opcję 

Krawędź dolna (Bottom Border), a następnie Krawędź prawa (Right Border), 

aby uzupełnić komórkę o obrys z tychże stron, 

3. W tym samym menu kliknij przycisk Brak krawędzi (No Border), żeby usunąć 

wprowadzone dodatki, 

4. Dodaj Krawędzie Zewnętrzne (Outside Borders) do twojej komórki, 

5. Na koniec kliknij Wszystkie krawędzie (All Borders), żeby stworzyć tabelę, 

6. Zapisz zmiany. 
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określony format, na przykład poprzez zdefiniowanie jej jako 

komórki wyświetlającej walutę lub datę. 

By to uczynić, najpierw zaznacz komórkę (lub komórki), którą 

chcesz sformatować. Następnie w zakładce Narzędzia Główne 

poszukaj grupy narzędzi Liczba (Number). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Księgowy format liczb: formatuje zaznaczone komórki 

jako waluty, np. dolary czy euro, 

2. Zapis procentowy: liczby w tych komórkach będą 

przedstawione jako procenty, 

3. Zapis dziesiętny: liczby w tych komórkach będą zawierały 

przecinki dla oddzielenia tysięcy (w polskim zapisie 

używamy kropek), 

4. Zwiększ dziesiętne: pokazuje więcej miejsc po przecinku, 

5. Zmniejsz dziesiętne: pokazuje mniej miejsc po przecinku, 

Ilustracja 34. Grupa narzędzi Liczba 

6. Format liczb (Number format) 
1. Księgowy format liczb 

(Accounting number format) 

2. Zapis procentowy 

(Percent Style) 

3. Zapis dziesiętny 

(Comma Style) 

4. Zwiększ dziesiętne 

(Increase Decimal) 

5. Zmniejsz dziesiętne 

(Decrease Decimal) 
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6. Format liczb: kliknięcie tego 

przycisku spowoduje wysunięcie się 

dodatkowego menu, które przedstawia 

Ilustracja 35; każda z dostępnych tu opcji 

nada komórce innych wygląd; trzeba 

wiedzieć, że arkusze czasem same 

rozpoznają rodzaj wprowadzanych do 

komórek danych i same je formatują. 

Najczęściej dzieje się tak w przypadku 

dat. 

 

 

c. Wstawianie i usuwanie rzędów i kolumn 

Aby dodać nową kolumnę, postępuj według tych kroków: 

• Zaznacz kolumnę, z lewej strony której powinna się 

pojawić nowa kolumna 

• Kliknij prawym klawiszem myszy na nagłówku  

• Wybierz Wstaw. Z lewej strony wyskoczy nowa kolumna.  

Powiedzmy, że chcemy w naszym dokumencie dodać kolumnę z 

kwotami spłaconych kredytów pomiędzy kolumny Transport i 

Rozrywka, jak to zilustrowaliśmy poniżej. 

Ilustracja 35. Opcje formatowania 

Ćwiczenie dodatkowe: 

W pliku “Wydatki domowe – [twoje imię]” sformatuj drugi rząd jako walutę. 
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By to zrobić, musimy zaznaczyć kolumnę z kwotą wydaną na 

rozrywkę - która znajdzie się na prawo od nowej kolumny - 

kliknąć prawym klawiszem myszy na nagłówku tej kolumny i 

wybrać Wstaw. Nowa kolumna pojawi się tam, gdzie pokazuje 

Ilustracja 37. 

 

Podobnie działa dodawanie rzędu. Po prostu kliknij na jego 

nazwie, naciśnij prawy klawisz myszy i wstaw nowy rząd 

powyżej, tak jak na Ilustracji 38. 

 

Ilustracja 36. Wstawianie kolumny - 1 

Ilustracja 37. Wstawianie kolumny - 2 

Ilustracja 38. Wstawianie rzędu 

Nowy rząd 

Zaznaczony rząd 
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d. Zawijanie tekstu 

Być może zauważyłeś, że część wpisanych przez ciebie w 

komórkach słów wygląda dziwnie, jak na ilustracji poniżej. 

Nie jest to większy problem – oznacza to bowiem jedynie, że 

komórki są zbyt małe, żeby wyświetlić całość tekstu. Kiedy zapis 

danych jest zbyt długi, efekt może być dwojaki: 

a. Jeśli komórki z prawej także zawierają dane, tekst 

jest ucięty (na ilustracji to komórki G1, H1, I1, J1). 

b. Jeśli komórki z prawej są puste, dane „wylewają się” 

poza granice komórki (na ilustracji to komórka K1). 

Ćwiczenie dodatkowe: 

W dokumencie “Wydatki domowe – [twoje imię]” wykonaj, co następuje: 

1. Wstaw kolumnę przed kolumną A, 

2. Nazwij ją “Miesiąc”, 

3. Wpisz w niej kolejne miesiące, począwszy od “Styczeń 2021”, 

4. Wypełnij puste komórki kwotami dla poszczególnych miesięcy, 

5. Zapisz zmiany. 

 

 

Ilustracja 39. Tekst w komórkach 
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Sposobem zapobieżenia 

temu jest zawijanie tekstu, 

wskutek którego komórki 

będą automatycznie rosły, 

by pomieścić niezbędną 

liczbę linijek. Możesz to 

zrobić w Narzędziach 

Głównych, w grupie 

narzędzi Wyrównanie 

(Ilustracja 40.), klikając na przycisk Zawijaj tekst (Wrap Text). 

Długie wyrazy będą przedzielone, jak na poniższej ilustracji. 

 

 

 

 

 

Inną rzeczą, którą możesz zrobić, by utrzymać tekst w 

pojedynczej komórce, jest połączenie dwóch komórek w jedną. 

Operacja ta nie zmieni rozmiaru innych komórek w arkuszu. 

Efekt będzie taki, jak na poniższej ilustracji. 

 

Komórki K1 i L1 zostały połączone, 

ale reszta komórek zachowała swój 

oryginalny rozmiar. 

 

Ilustracja 41. Zawijanie tekstu w komórkach - 2 

Ilustracja 40. Zawijanie tekstu w komórkach - 1 

Ilustracja 42. Łączenie komórek 
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e. Wysokość i szerokość 

Aby zwęzić lub poszerzyć kolumnę, najedź kursorem myszy na 

linię oddzielającą jej nagłówek od nagłówka kolumny z prawej 

(jak na poniższej ilustracji). Zauważysz, że kursor zmienił swój 

wygląd. Trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy, przesuwaj nią 

w lewo, by kolumnę zwęzić, a w prawo, by ją poszerzyć.  

Jeśli chcesz uczynić rząd wyższym lub niższym, analogicznie 

najedź kursorem myszy na linię poniżej jego nazwy, wciśnij lewy 

klawisz i poruszaj myszą w górę i w dół. 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Wykonaj następujące kroki w arkuszu “Wydatki domowe – [twoje imię]”: 

1. Włącz zawijanie tekstu w komórkach, żeby zobaczyć całą ich zawartość, 

2. Jeśli wyrazy są rozczłonkowane, wyeliminuj ten problem, poszerzając 

kolumny, 

3. Dodaj krawędzie nowowprowadzonym elementom, 

4. Zapisz i zamknij plik. 

Wskazówka: 

Jeśli nie pamiętasz dokładnie, jak działają poszczególne przyciski – nie martw 

się! Wystarczy, że najedziesz na nie kursorem myszy, a pojawią się okienka z 

podpowiedziami! 

Ilustracja 43. Zmiana wysokości i szerokości 
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Filtry, układ strony i drukowanie - Trudny 

Czas trwania: 90 minut 

 

a. Arkusze i skoroszyty 

Aby lepiej zrozumieć funkcje Excel, trzeba pojąć działanie 

arkuszy i skoroszytów. Arkusz to zbiór komórek 

zorganizowanych w rzędzy i kolumny. Jest to obszar, do którego 

wprowadzasz dane, działający niczym wielka tabela 

umożliwiająca porządkowanie informacji. Skoroszyt (i plik 

Excela) zazwyczaj zawiera kilka arkuszy o zbliżonej tematycznie 

zawartości, z których tylko jeden jest w danym momencie 

aktywny.  

1. Etykiety 

arkuszy 

2. Dodaj arkusz 

3. Menu arkuszy 

Ilustracja 44. Skoroszyt i arkusze 
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Do przełączenia się pomiędzy stworzonymi arkuszami 

wystarczy kliknięcie w etykietę arkusza, który chce się 

aktywować. 

Bardzo prostym sposobem zmiany kolejności arkuszy w 

skoroszycie jest chwytanie ich i upuszczanie w wybranym 

miejscu. Po prostu kliknij na etykiecie arkusza, który chcesz 

przemieścić, i trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy, przesuń 

ją w odpowiednim kierunku.   

U dołu z lewej strony okna Excela znajdują się narzędzia, za 

pomocą których możesz dodawać, usuwać, edytować i 

porządkować arkusze. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na 

etykietę arkusza spowoduje wysunięcie się menu (patrz: 

Ilustracja 44.), gdzie znajdziesz różne opcje.  

W razie naciśnięcia Przenieś lub kopiuj… (Move or Copy…) 

wyskoczy okno pozwalające na przeniesienie zaznaczonego 

arkusza przed lub za inne arkusze. Funkcja ta umożliwia też 

skopiowanie arkusza do całkiem nowego albo aktualnie 

otwartego skoroszytu.  

Na dole tego okna można zaznaczyć pole Utwórz kopię (Create 

a copy), a wtedy arkusz zostanie skopiowany do wskazanego 

miejsca pod oryginalną nazwą uzupełnioną o cyfrę odróżniającą 

go od pierwowzoru. 
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b. Formuły i funkcje 

 

W Excelu formuły to specjalne komendy, za pomocą których 

zostaje obliczona wartość liczbowa w poszczególnej komórce. 

By wprowadzić formułę, naciśnij znak = na klawiaturze 

komputera, a następnie wpisz formułę, którą program ma 

wykonać. Działanie zostanie wykonane od lewej do prawej, z 

pierwszeństwem mnożenia i dzielenia nad dodawaniem i 

odejmowaniem. Można użyć nawiasów. One również podlegają 

zwyczajowym prawom rachunków matematycznych.  

Możesz wpisać proste działanie w komórce, tak jak na poniższej 

ilustracji:  

 

 

 

 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Wykonaj następujące kroki w arkuszu “Wydatki domowe – [twoje imię]”: 

1. Zmień nazwę Arkusza 1 na Arkusz 2021, 

2. Utwórz kopię Arkusza 2021, 

3. Zmień nazwę kopii na Arkusz 2022, 

4. Dodaj nowy arkusz przed istniejącymi, 

5. Zapisz zmiany. 

Ilustracja 45. Proste działanie 
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Jak widać powyżej, pole formuły pokazuje zawartość komórki, 

czyli aktualnie =5+3. W komórce widzimy jednak tylko wynik, 

czyli 8.  

Możesz także wykorzystać 

wartość liczbową innych 

komórek: 

Jak wskazuje pole formuły na 

Ilustracji 46., zawartość 

komórki A3 to suma wartości 

komórek A1 i A2. Komórka zawiera wynik równania. 

 

Aby zastosować w Excelu funkcję matematyczną, wystarczy 

kilka kliknięć. 

Na początek naciśnij na 

narzędzie Wstawianie 

funkcji (Insert Function), 

które kryje się pod znakami  

 w polu formuły.  

Otworzy się okno 

dialogowe, które 

przedstawia Ilustracja 47. 

Możesz w nim wybrać 

kategorię, do której należy 

szukana funkcja albo 

wyszukać ją, wprowadzając krótki jej opis. Kiedy już wybierzesz 

funkcję, naciśnij przycisk OK.   

Ilustracja 46. Prosta formuła 

Ilustracja 47. Okno dialogowe Wstawianie funkcji 
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Na ekranie pojawi się okno Argumenty funkcji (Function 

Arguments), gdzie możesz wprowadzić zmienne funkcji. 

Naciśnij OK, aby potwierdzić wykonanie operacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Częste błędy formuły 

Gdy formuła nie jest wpisana poprawnie, Excel wyświetli 

wiadomość o błędzie. Warto rozumieć sens tych wiadomości, 

by umieć poprawić wprowadzone dane. Najczęstsze błędy to: 

• #DZIEL/0! – formuła zawiera dzielenie przez 0, 

• #N/D – brak wartości niezbędnej do wykonania działania, 

Ilustracja 48. Argumenty funkcji 

Ćwiczenie dodatkowe: 

W pliku “Wydatki domowe – [twoje imię]” wykonaj poniższe czynności:  

1. Oblicz sumę wydatków za styczeń 2021 roku, 

2. Oblicz sumę wydatków za cały 2021 rok. 
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• #NAZWA? – nazwa jednego ze składników jest niepoprawna, 

• #ARG! – błędny argument, np. próba dodania liczby do tekstu, 

• #ADR! – odwołanie do nieistniejącej komórki, 

• #LICZBA! – nieprawidłowa wartość, np. tekst zamiast cyfry. 

 

d. Sortowanie i filtrowanie 

Bywa, że chcemy uporządkować dane w określony sposób albo 

uczynić część danych niewidoczną. Możemy to zrobić przy 

pomocy zakładki Dane (Data) na Wstążce, w grupie narzędzi 

Sortowanie i filtrowanie. 

 

 

 

 

 

 

1. Sortuj od A do Z – sortuje od najniższego do najwyższego, 

2. Sortuj od Z do A – sortuje od najwyższego do najniższego, 

3. Sortuj – więcej opcji sortowania, 

4. Filtruj – uruchamia filtrowanie zaznaczonych komórek; 

naciśnij strzałkę u góry kolumny, by wybrać odpowiednią 

opcję. 

 

 

Ilustracja 49. Sortowanie i filtrowanie 

1. Sortuj od A do Z 

(Sort A-Z) 

2. Sortuj od Z do A 

(Sort Z-A) 

3. Sortuj 

(Sort) 

4. Filtruj 

(Filter) 
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Załóżmy, że mamy tabelę taką jak na 

ilustracji obok i chcemy posortować 

zakupy w kolejności alfabetycznej. Musimy 

wykonać kilka kroków: 

1. Zaznaczyć komórki do posortowania, 

2. Nacisnąć Dane (Data) i wybrać Sortuj od 

A do Z w widocznej na Ilustracji 50. grupie 

narzędzi Sortowanie i filtrowanie. 

A teraz załóżmy, że chcemy się 

dowiedzieć, ile kosztowały nas owoce i 

warzywa. Możemy do tego użyć przycisku 

Filtruj, po naciśnięciu którego pojawi się 

strzałka u góry pola zaznaczonych 

komórek. Po kliknięciu w strzałkę 

wysunie się menu ze wszystkimi danymi 

wprowadzonymi do kolumny. Możemy 

odznaczyć te komórki, które pragniemy 

ukryć. Jak widać na ilustracjach, 

zawartość kolumn jest ułożona w 

kolejności alfabetycznej, a część komórek 

została odznaczona. 

To daje nam listę 

samych tylko 

owoców i warzyw. 

Możemy zobaczyć 

ich łączny koszt, 

posługując się 

funkcją SUMA. 

Ilustracja 50. Lista zakupów 

Ilustracja 51. Filtrowanie danych 

Ilustracja 52. Suma filtrowanych danych 
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e. Widok 

Jako że arkusze częstą mają duże rozmiary, utworzono kilka 

metod ułatwiających zapanowanie nad nimi. 

Wybierz na Wstążce zakładkę Widok i poszukaj grupy narzędzi 

Widoki skoroszytu (Workbook Views). Widok domyślny nazywa 

się widokiem Normalnym. 

 

 

 

 

1. Normalny (Normal). Widok domyślny, który daje nam 

obraz gęstej siatki. Chociaż świetnie się na nim pracuje, 

widok ten nie sprawdza się w druku. 

Ilustracja 53. Widoki skoroszytu 

Ćwiczenie dodatkowe: 

W pliku “Wydatki domowe – [twoje imię]” zrób, co następuje:  

1. Dodaj nowy skoroszyt i nazwij go "Artykuły spożywcze", 

2. Do arkusza tego przekopiuj fragment tabeli z listą zakupów, 

3. Posortuj artykuły w tabeli od największych do najmniejszych kosztów, 

4. Użyj funkcji filtrowania, tak by widoczne były tylko artykuły, które 

kosztują powyżej 10 złotych, 

5. Zapisz zmiany. 
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2. Podgląd podziału stron (Page Break Preview). Pokazuje 

tylko aktywną część arkusza, pozostałe pole zamiast siatki 

wypełnia szary kolor. Widok ten pokazuje także miejsca, 

gdzie kończą się strony, wyróżniając je niebieskimi liniami. 

W tle widać numery stron. 

Jeśli chcesz zmienić miejsce, w którym kończy się strona, 

kliknij w niebieską linię i, trzymając wciśnięty lewy klawisz 

myszy, przeciągnij linię zgodnie ze swoimi preferencjami.  

 

Ilustracja 54. Widok normalny 

Ilustracja 55. Podgląd podziału stron 
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3. Układ strony (Page Layout) to widok przypominający 

Worda. 

 

f. Drukowanie 

Ponieważ pliki Excela zazwyczaj zawierają dużo danych, 

program pozwala na druk zaznaczonej części arkusza, zamiast 

zmuszać do drukowania wszystkich kolumn i rzędów. 

 Aby wybrać fragment do druku, 

przejdź do zakładki Układ strony 

(Page Layout) na Wstążce (nie do 

widoku Układ strony!) i kliknij w 

narzędzie Obszar wydruku (Print 

Area), po czym w wysuniętym 

menu wybierz Ustaw obszar 

wydruku. Od tego momentu funkcja drukowania działa tak 

samo jak w Wordzie. 

 

Ilustracja 56. Widok Układ strony 

Ilustracja 57. Ustawianie obszaru wydruku 
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Ćwiczenie dodatkowe: 

Wydrukuj oba arkusze ze swojego skoroszytu. Upewnij się, że drukujesz je na 

osobnych kartkach. 

Wskazówki dla trenera: 

Upewnij się, że kursanci: 

• rozumieją i potrafią użyć Wstążkę w skoroszycie, 

• potrafią rozpoznać komórkę, kolumnę i rząd, 

• wiedzą, że do komórek można wprowadzić dwa rodzaje danych, tj. 

wartości (liczby lub tekst) albo formuły, 

• potrafią odróżnić arkusz od skoroszytu, 

• wiedzą, jak użyć grupę narzędzi Liczba w celu formatowania danych, 

• wiedzą, jak działa funkcja SUMA, 

• rozumieją różnicę między sortowaniem i filtrowaniem, 

• wiedzą, jak zaznaczyć fragment arkusza do druku. 
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Temat 3: Prezentacje (Microsoft PowerPoint, Google Slides) 

Programy takie jak Microsoft PowerPoint i Google Slides służą 

do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie tego typu może 

czynić użytek z tekstu, obrazów, materiałów wideo i audio, a 

także animowanych elementów i slajdów. Programy te 

umożliwiają po pierwsze tworzenie prezentacji wizualnych, a w 

kolejnym kroku – prezentowanie tych plików w postaci slajdów.  

Oprogramowania tego możesz używać w różnych sytuacjach, 

na przykład dla wyróżnienia ważnych dni. Jeśli jesteś członkiem 

klubu czy grupy spotykającej się dla przedyskutowania 

konkretnych tematów, prezentacja wizualna może być lepszym 

sposobem przekazania informacji i zdobycia uwagi słuchaczy. 

W tej sekcji przyjrzymy się podstawowym funkcjom i układowi 

treści w programach do prezentacji. Opiszemy również, jak 

tworzyć prezentacje atrakcyjne wizualnie, posługując się grafiką 

i animacją. Na koniec omówimy, jak prezentować owoce tych 

działań w formie slajdów i jak wydrukować slajdy. 

 

Podstawowe funkcje i układ slajdów - Łatwy  

Czas trwania: 45 minut 

 

a. Slajdy, układ slajdów 

Spójrz na ilustrację poniżej. Tak wygląda okno programu 

PowerPoint. Jako że jest to program do prezentacji, pliki 
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zapisuje się w trybie slajdów, które są pojedynczymi stronami, 

lub pokazu slajdów. 

Dla ułatwienia nawigacji, na pasku z miniaturami slajdów po 

lewej pokazane są wszystkie slajdy wchodzące w skład 

prezentacji. O czym przekonamy się niżej, pasek ten pomaga 

też w porządkowaniu slajdów. 

 

Podobnie jak w Wordzie i Excelu, jest tu wstążka z narzędziami. 

Wiele z tych narzędzi jest położone w tych samych miejscach, 

co w tamtych programach, możesz więc czynić użytek z wiedzy 

o aplikacjach wchodzących w skład całego pakietu Office. 

 

b. Dodawanie, usuwanie i porządkowanie slajdów 

Pasek z miniaturami slajdów pozwala na łatwe organizowanie 

wszystkiego poprzez łapanie i przeciąganie slajdów w wybrane 

miejsca. Możesz także usuwać slajdy, i to dwiema metodami: 

Ilustracja 58: Microsoft PowerPoint 

Miniatury 

slajdów 
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1. Zaznacz slajd, który chcesz usunąć i naciśnij Delete na 

klawiaturze komputera. 

2. Zaznacz slajd, który chcesz usunąć i kliknij na nim prawym 

klawiszem myszy. W wysuniętym menu wybierz pozycję 

Usuń slajd. 

Dodawać slajdy także można kilkoma metodami: 

1. Naciśnij prawy klawisz myszy w pustym polu na pasku. W 

wysuniętym menu wybierz pozycję Nowy slajd. 

2. Kliknij na przycisku Nowy slajd (New Slide) znajdującym 

się w grupie narzędzi Slajdy (Slides) w zakładce Narzędzia 

Główne (Home) na Wstążce.  

3. Kliknij w zakładkę Wstawianie (Insert) na Wstążce i tam w 

grupie narzędzi Slajdy (Slides) wyszukaj przycisk Nowy 

slajd.  

 

c. Układ slajdów  

Jak widać na Ilustracji 58., nie wszystkie miniatury na pasku 

miniatur wyglądają tak samo. Tworząc prezentację, możesz 

wybierać spośród różnych typów slajdów, w zależności od ich 

przeznaczenia.  

Co przedstawia ilustracja poniżej, przycisk Nowy slajd (New 

Slide) składa się z dwóch części. Naciśnięcie górnej spowoduje 

po prostu dodanie nowego slajdu z domyślnymi ustawieniami – 

które można także wybrać, klikając w Tytuł i zawartość (Title 

and Content). 
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Po wciśnięciu dolnej części przycisku (wskazanej kursorem na 

Il.59), pokaże się menu z różnymi układami slajdów do wyboru, 

takimi jak Slajd tytułowy (Title Slide), Tytuł i zawartość (Title 

and Content), Dwa elementy zawartości (Two Content), 

Zawartość z podpisem (Content with Caption) itd. 

To menu jest bardzo użyteczne, ponieważ zawiera przyciski-

skróty pozwalające na wprowadzanie tekstu lub elementów 

takich jak tabele, wykresy, obrazy czy filmy za sprawą jednego 

kliknięcia. 

Aby zmienić układ istniejącego slajdu, naciśnij w Układ i wybierz 

odpowiednią opcję z wysuniętego menu. 

 

Ilustracja 59. Nowy slajd 

Wstaw domyślny nowy 

slajd 
Tytuł i zawartość 



   

  
 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

63 

d. Dodawanie tekstu do slajdu 

W przeciwieństwie do Worda i Excela, PowerPoint nie daje 

możliwości pisania bezpośrednio na slajdzie - do wprowadzenia 

tekstu konieczne jest pole tekstowe. Na szczęście z chwilą 

dodania nowego slajdu pola tekstowe do wpisania tytułu oraz 

wypełnienia slajdu tekstem wyskakują automatycznie.  

By wprowadzić 

dodatkowe pole 

tekstowe, przejdź do 

zakładki Wstawianie na 

Wstążce i wybierz Pole 

tekstowe w grupie 

narzędzi Tekst. 

Następnie kliknij w 

polu slajdu i, trzymając wciśnięty przycisk, przesuń mysz w 

poprzek w kierunku prawego dolnego rogu ekranu, aby 

stworzyć pole tekstowe – tak jak pokazano na powyższej 

ilustracji. Aby wpisać tekst w polu tekstowym, wystarczy kliknąć 

na nim i wprowadzić tekst na klawiaturze komputera.  

 

e. Podstawowe funkcje 

Podstawowe funkcje oprogramowania do prezentacji znajdują 

się w tym samym miejscu co w edytorach tekstu i arkuszach. 

Jako że są powszechnie używane, warto, by były łatwe do 

znalezienia. 

Funkcje Cofnij i Ponów można znaleźć w Pasku Szybki Dostęp, 

podobnie jak przycisk Zapisz. 

Ilustracja 60. Dodawanie paska tekstowego 
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Funkcje Wytnij, Kopiuj i Wklej również wyglądają i działają tak 

samo. Jeśli chcesz odświeżyć sobie pamięć, ponownie czytając o 

tych funkcjach, odwiedź wcześniejsze sekcje poradnika. 

f. Zapisywanie prezentacji 

By zapisać prezentację, wykonaj te same kroki, co w Wordzie i 

Excelu. Jeśli masz problemy, wróć do wcześniejszych sekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Na potrzeby tego ćwiczenia stworzymy nową prezentację, dotyczącą jedzenia. 

Wykonaj poniższe działania: 

1. Otwórz PowerPointa i stwórz nową prezentację, 

2. W slajdzie tytułowym wpisz "Moje ulubione przysmaki" w polu 

tekstowym, 

3. W polu podtytułu wpisz date, 

4. Dodaj slajd typu Tytuł i zawartość, 

5. W tymże slajdzie w polu zawartości wpisz swoje trzy ulubione dania, a w 

polu tytułowym słowa "Moje ulubione przysmaki", 

6. Zapisz prezentację. 
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Projektowanie i elementy graficzne - Średni 

Czas trwania: 45 minut 

a. Motywy i warianty 

PowerPoint pozwala na dostosowanie do Twoich potrzeb wielu 

elementów prezentacji, takich jak tło i schemat kolorów. 

Pomocą w prostym uzyskaniu atrakcyjnych wizualnie i 

przyciągających wzrok prezentacji są wbudowane motywy z 

różnymi kombinacjami palet kolorów, czcionek i wzorów tła. 

Aby wybrać motyw dla swojej prezentacji, przejdź do zakładki 

Projektowanie (Design). 

 

1. Grupa narzędzi Motywy (Themes): wybierz wzór dla 

swojej prezentacji, uwzględniający grafikę tła i czcionki. 

2. Grupa narzędzi Warianty (Variants): wybierz schemat 

kolorów dla swojej prezentacji, nie zmieniając tła i 

czcionek. 

3. Grupa narzędzi Dostosowywanie (Customize): Wprowadź 

od zera swoje własne ustawienia. 

Ilustracja 61. Zakładka Projektowanie 
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a. Rozmiar slajdu (Slide size): wybierz rozmiar slajdu 

spośród standardowego (4:3) i panoramicznego 

(16:9) lub użyj własnych ustawień. 

b. Formatowanie tła (Format background): dostosuj 

tło, wybierając wypełnienie pełne, gradientowe, 

obrazem lub teksturą czy deseniem. 

 

b. Wstawianie obiektów (obrazów, filmów, tabel) 

Wpadająca w oko prezentacja wymaga odpowiednich 

elementów wizualnych. Jak wcześniej wspomniano, po dodaniu 

nowego slajdu automatycznie pojawia się na nim pole 

zawartości. Można w nim umieścić zarówno tekst, jak i 

elementy graficzne. Nauczyliśmy się już, jak dodawać tekst, 

teraz czas przyjrzeć się temu, jak dodaje się inne elementy. 

 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Zadanie to będzie wymagało dostępu do prezentacji, którą stworzyliśmy podczas 

poprzedniego ćwiczenia.  

1. Otwórz prezentację z poprzedniego ćwiczenia, zatytułowaną "Moje 

ulubione przysmaki". Postępuj tak samo, jak przy otwieraniu plików w 

Wordzie i Excelu. 

2. Przejdź do zakładki Projektowanie i wybierz motyw, który ci się spodoba. 

3. W grupie narzędzi Warianty zmień schemat kolorów. 

4. Ustaw rozmiar slajdu 16:9. 

5. Zapisz zmiany, wykonując te same działania, co przy zapisywaniu zmian w 

Wordzie i Excelu. 
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1. Wstaw tabelę: po kliknięciu w tę ikonę wyskoczy okno, w 

którym należy wybrać liczbę kolumn i rzędów tabeli. Kiedy to 

zrobisz i naciśniesz OK, twoja tabela pokaże się w polu slajdu. 

A wraz z tym pojawi się zakładka Narzędzia tabeli (Table 

Tools), tak jak w Wordzie umożliwiająca formatowanie i 

edytowanie tabeli zgodnie z potrzebami użytkownika. 

 

By dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Formatowanie 

tabeli w części tego poradnika dotyczącej programu Word. 

2. Obrazy: to narzędzie służy dodawaniu obrazów z plików na 

twoim komputerze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, 

przedź do sekcji Wstawianie obrazu. 

Ilustracja 62. Wstaw obiekt 

 

1. Wstaw tabelę 

(Insert table) 

2. Wstaw wideo 

(Insert Video) 

3. Obrazy online 

(Online Pictures) 

4. Obrazy 

(Pictures) 

Ilustracja 63. Narzędzia tabeli w PowerPoincie 
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3. Obrazy online: narzędzie służące dodawaniu obrazów 

bezpośrednio z Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, 

przedź do sekcji Wstawianie obrazu. 

4. Wstaw wideo: to opcja bardzo przydatna w prezentacjach, 

ponieważ w Internecie można znaleźć wiele filmów 

obrazujących to, co próbujemy powiedzieć w sposób, który 

dobrze odpowiada naszym potrzebom. 

Po naciśnięciu tej ikony pojawi się okno przedstawione na 

poniższej ilustracji, z kilkoma opcjami do wyboru. 

1. Z pliku: 

pozwala na 

wstawienie 

filmu 

zapisanego na 

twoim 

komputerze. 

Jest to bardzo 

przydatne 

zwłaszcza, gdy 

posiadasz film, 

który sam nagrałeś. Aby dodać film z komputera, 

naciśnij Przeglądaj i wyszukaj plik na swoim dysku. 

Następnie naciśnij Wstaw. 

2. YouTube: by dodać wideo z serwisu YouTube, po 

prostu wpisz wyrazy kluczowe w polu wyszukiwania, a 

wyniki szukania zostaną pokazane w podobny sposób 

co przy dodawania obrazu online. 

Ilustracja 64. Wstawianie filmu 
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Ćwiczenie dodatkowe: 

W tym ćwiczeniu dodamy przepisy na twoje ulubione dania! W swoim pliku 

"Moje ulubione przysmaki" zrób, co następuje: 

1. Dodaj trzy nowe slajdy, tak by prezentacja składała się z pięciu slajdów,  

2. Przejdź do trzeciego slajdu i w polu tytułu wpisz nazwę pierwszego z 

twoich ulubionych dań, 

3. Zmień układ tego slajdu na Dwa elementy zawartości, 

4. W lewym polu stwórz tabelę, aby wpisać do niej składniki, uprzednio 

wybierając dwie kolumny i tyle rzędów, ile składników znajdzie się w 

przepisie, a następnie wpisz dla lewej kolumny nazwę "Składniki", a dla 

prawej "Ilość",  

    jeśli nie znasz przepisu, wyszukaj go w Google! 

5. Wypełnij tabelę składnikami i wartościami opisującymi ich ilość, 

6. Zmień wygląd tabeli wedle swojego gustu (opcjonalne),  

7. W prawym polu slajdu wyszukaj film w YouTube pokazujący przepis dla 

tego dania i dodaj go do slajdu, 

8. Powtórz te same czynności dla slajdów dla dwóch pozostałych dań w 

slajdach czwartym i piątym, 

9. Dodaj slajd końcowy z wyrazem DZIĘKUJĘ po środku pola, 

10.  Zapisz zmiany i zamknij plik. 

Wskazówki: 

➢ Pamiętaj, by podczas pracy regularnie naciskać przycisk Zapisz! Dzięki temu 

jeśli cokolwiek się wydarzy (np. system się zawiesi albo wyłączony zostanie 

prąd), nie stracisz wszystkiego, co już zrobiłeś! 
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Prezentacja i druk - Trudny 

Czas trwania: 90 minut 

a. Przejścia 

W programach do prezentacji przejście to proces zmiany 

jednego slajdu na kolejny na ekranie komputera. W 

PowerPoincie można uzupełniać przejścia o efekty wizualne, 

aby uczynić prezentację bardziej atrakcyjną dla widza. By to 

zrobić, przejdź do zakładki Przejścia (Transistions) na Wstążce.  

W zakładce tej, w grupie narzędzi Przejście do tego slajdu, 

możesz wybierać pomiędzy różnymi typami przejść. Zgodnie z 

nazwą tej grupy narzędzi, typ przejścia, które wybierasz, 

dotyczy ruchu pomiędzy poprzednim slajdem i obecnym. 

Możesz kliknąć na Podgląd (Preview), by zobaczyć, jak wygląda 

wybrane przejście. Niektóre efekty mają swoje wariacje, do 

których uzyskasz dostęp poprzez kliknięcie Opcji efektu (Effect 

Options). W grupie narzędzi Chronometraż (Timing) znajdziesz 

natomiast opcje dodania dźwięku do efektu przejścia, 

ustawienia czasu trwania przejścia oraz skopiowania wybranych 

ustawień do wszystkich slajdów poprzez kliknięcie w Zastosuj 

do wszystkich (Apply to All), dzięki czemu nie trzeba wybierać 

ustawień dla każdego slajdu z osobna.  

Niemniej jednak nie bój się eksperymentować! Nie wszystkie 

slajdy muszą mieć te same ustawienia! 

Ilustracja 65. Przejścia 
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b. Animacje obiektów 

 Animacje można stosować do elementów i obiektów, które 

występują na slajdach, takich jak tabele, obrazy, filmy i pola 

tekstowe. Na potrzeby tych animacji stworzono całą zakładkę 

na Wstążce. 

Ilustracja 66. Animacje 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Otwórz prezentację "Moje ulubione przysmaki" i postępuj zgodnie z 

wytycznymi. 

1. W 1. slajdzie dodaj przejście Kurtyna i naciśnij Podgląd, żeby zobaczyć, 

jak ono wygląda. Trochę to trwa, prawda? Zmień długość efektu na 3,5 

sekundy. Ustaw dźwięk o nazwie Apluauz. 

2. W 2. slajdzie dodaj przejście Wypychanie i dźwięk o nazwie Aparat 

fotograficzny. Kliknij w Podgląd. Jeśli uważasz, że przejście powinno 

trwać dłużej lub krócej, dokonaj odpowiedniej korekty ustawień. 

3. W 3. slajdzie użyj przejścia Zanikanie i dźwięku Bryza. 

4. W 4. slajdzie użyj przejścia Slajd i dźwięku Werbel. W menu Opcje efektu 

wybierz Romb. 

5. W 5. slajdzie użyj przejścia Losowe pasy, ale nie dodawaj efektu 

dźwiękowego. 

6. W 6. slajdzie (finalnym slajdzie z napisem "DZIĘKUJĘ") użyj przejścia 

Falowanie i dźwięku Dzwonki. 

7. Zapisz zmiany. 
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W celu dodania animacji do obiektu na początek zaznacz go, co 

spowoduje aktywowanie opcji animowania. Dopóki żaden 

obiekt nie jest zaznaczony, przyciski w zakładce Animacja mają 

szary kolor nie działają. 

 

Kiedy obiekt jest zaznaczony, możesz 

wybierać efekty animacji w grupie 

narzędzi Animacja (Animation). Jeśli 

zależy ci na czymś więcej, przyjrzyj się 

grupie narzędzi Animacja 

zaawansowana (Advanced 

Animation). Kliknięcie w znajdujący 

się w tej grupie przycisk Dodaj 

animację (Add Animation) spowoduje 

wysunięcie się menu ze wszystkimi 

dostępnymi opcjami, widoczne na 

Ilustracji 67.  

 

Jak widać na ilustracji, obiekt można 

animować na wiele sposobów. Efekty 

z grupy Wejście (Entrance) wpływają 

na sposób pojawienia się obiektu na 

ekranie. Efekty Wyróżnienie (Emphasis) poruszają obiektem w 

różny sposób, a efekty Wyjście (Exit) sprawiają, że obiekt na 

różne sposoby znika z ekranu. 

 

W Okienku animacji (Animation Pane) znajdziesz listę 

wszystkich efektów animacji użytych w obecnie wyświetlanym 

Ilustracja 67. Dodawanie animacji 
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slajdzie. Narzędzie to pozwala również zmienić kolejność 

uruchamiania tych efektów i czas ich trwania. 

 

 

c. Pokaz slajdów 

Jak powiedzieliśmy, pokaz slajdów służy zaprezentowaniu 

efektu naszych działań. W tej sekcji pokażemy, jak możesz to 

zrobić. W zakładce Pokaz slajdów znajdują się różne opcje: 

 W grupie narzędzi Rozpoczynanie pokazu sladów możesz 

wybrać pokazanie prezentacji od początku (From Beginning) lub 

od bieżącego slajdu (From Current Slide). Możesz użyć narzędzia 

Próba tempa (Rehearse Timings), jeśli prezentacja musi trwać 

określony czas, a nawet nagrać pokaz slajdów (Record Slide 

Show). 

Dodatkowe ćwiczenie: 

W Twojej prezentacji zrób, co następuje: 

1. Dodaj animację Przylot w grupie Wejście do wszystkich pól tytułu, 

2. Dodaj animacje Podział, również w grupie Wejście, do wszystkich tabel, 

3. Dodaj animację Powiększenie w grupie Wyjście do pola tekstowego z 

napisem DZIĘKUJĘ, 

4. Zapisz zmiany. 

Ilustracja 68. Zakładka Pokaz slajdów 
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Narzędzie Przygotuj pokaz slajdów (Set Up Slide Show) pozwala 

ustawić różne opcje wyświetlania prezentacji, np. na pełnym 

ekranie lub w oknie, czy też w pętli ciągłej, bez narracji, 

animacji, itd. 

 

d. Widok 

 Zakładka Widok pozwala zobaczyć prezentację na różne 

sposoby. 

 

Widok kontekstu (Outline View) pokazuje treść zawartą we 

wszystkich slajdach w belce po lewej stronie ekranu, co jest 

bardzo pomocne przy nawigowaniu w długich prezentacjach.  

Sortowanie slajdów (Slide Sorter) pozwala łatwo zmieniać 

kolejność slajdów, bowiem pokazuje je wszystkie w postaci 

kafelków. 

W widoku Strona Notatek (Notes Page) możesz dodawać 

notatki podczas tworzenia prezentacji. Są one widoczne tylko 

dla autora, a powstały, by pamiętał o wszystkich ważnych 

rzeczach, które chce powiedzieć podczas prezentacji. Prostszym 

sposobem włączenia Strony Notatek jest kliknięcie przycisku 

Notatki (Notes) w grupie narzędzi Pokazywanie (Show). 

Ilustracja 69. Zakładka Widok 
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Widok do czytania (Reading View) pokazuje prezentację w 

oknie z animacjami i przejściami, ale bez przechodzenia do 

widoku pełnoekranowego. 

 

e. Drukowanie slajdów 

 Choć nie zawsze istnieje taka potrzeba, możesz wydrukować 

swoją prezentację. Drukowanie w PowerPoincie działa 

podobnie jak w Wordzie i Excelu, jednak z pewnymi różnicami, 

bo drukowanie pojedynczych 

slajdów na całych stronach jest 

raczej bezcelowe - nie 

wspominając o tym, że 

kosztowne i nie służące 

środowisku naturalnemu.  

W oknie drukowania możesz 

ustawić liczbę kopii (Copies). 

Możesz także wybrać, czy chcesz 

wydrukować wszystkie slajdy 

(Print All Slides), czy tylko ich 

część, czy zależy ci na druku 

slajdów zajmujących całe strony 

(Full Page Slides), czy chcesz 

wydrukować tylko notatki albo 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Poćwicz prezentowanie! Jeśli jest ci to potrzebne, dodaj notatki na Stronie 

Notatek. Na końcu zmierz czas swojej prezentacji. 

Figure 1: Print slides 
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tylko konspekt. Ponadto możesz wybrać druk prezentacji jako 

materiału informacyjnego, co pozwala na ustawienie do 9 

slajdów na stronę. Możesz drukować jedno- i dwustronnie 

(Print One Sided), w kolorze i w odcieniach szarości (Colour; 

patrz także: strona 19).  

 

 

Ćwiczenie dodatkowe: 

Jeśli masz taką możliwość, wydrukuj swoją prezentację – z dwoma slajdami na 

każdej stronie, dwustronnie, w odcieniach szarości. 

Wskazówki dla trenerów: 

Upewnij się, że kursanci: 

• potrafią używać Wstążki; 

• wiedzą, jak usuwać, dodawać i porządkować slajdy; 

• rozróżniają różne rodzaje slajdów w Układzie slajdów; 

• umieją dodawać tekst w slajdach; 

• wiedzą, że funkcje wycinania, kopiowania i wklejania działają w 

PowerPoincie tak samo jak w Wordzie i Excelu; 

• wiedzą, że w zakładce Projektowanie są motywy i warianty, dzięki 

którym ich prezentacja może zyskać ciekawy wygląd; 

• potrafią dodawać efekty wizualne do przejść pomiędzy slajdami w 

zakładce Przejścia; 

• wiedzą, jak używać grupy narzędzi Rozpoczynanie pokazu slajdów; 

• potrafią wydrukować slajdy. 
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Zakończenie  

 

Jak można było zauważyć w tym module, nauka posługiwania 

się technologią ma charakter zbiorczy – w tym sensie, że wiedza 

jest budowana na wiedzy. Poznanie podstaw jednego typu 

oprogramowania pomaga zrozumieć ogólną ideę stojącą za 

wszystkimi programami i dodaje pewności siebie w 

samodzielnym eksperymentowaniu. 

To, czego nauczyliśmy się do tej pory na temat edytorów 

tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji slajdów, jest 

wystarczające, by móc zagłębić się w nauce kolejnych 

programów komputerowych. 
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Ogólne wskazówki dla trenerów:  

• Użyj wyobraźni, by uczynić naukę podstaw oprogramowania ciekawą. 

• Daj kursantom czas na zabawę i bliższe poznanie programów, żeby 

pozbyli się hamulców w używaniu ich. 

• Pamiętaj, że nie są ekspertami, a osobami początkującymi. 

• Dodawaj im pewności siebie poprzez małe zwycięstwa. 

• Ćwicz cierpliwość! Daj kursantom czas na zrozumienie nowych rzeczy i 

wykonanie ćwiczeń. 

• Powtórki są bardzo pomocne! Osłabiona pamięć krótkotrwała osób w 

podeszłym wieku sprawia, że muszą częściej powtarzać nowe 

czynności. 

• Używaj prostego języka. 

• Rób wszystko krok po kroku, nie spiesz się. 

• Wyjaśniaj znaczenie znajomości podstaw oprogramowania, jej wartości 

użytkowej w życiu codziennym. 

• Pamiętaj, że osoby starsze mogą nie doceniać swoich umiejętności 

obsługi komputerów. 

• Unikaj żargonu – staraj się opisywać funkcje Worda, Excela i 

PowerPointa, używają prostych, powszechnych słów. 

• Klasy dla seniorów powinny być niezbyt liczne, a zajęcia nie powinny 

trwać dłużej niż 2 godziny z przerwą. 
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Materiał dodatkowy: 

- https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-

windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-

5ed8847eae73 

- https://www.excel-easy.com/   

- https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-

windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-

d7c22f6990bb 

- https://support.microsoft.com/en-us/office/powerpoint-

for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-

bd53d3398787 

- https://support.google.com/ 

 

 

 

https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
https://www.excel-easy.com/
https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.microsoft.com/en-us/office/powerpoint-for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://support.microsoft.com/en-us/office/powerpoint-for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://support.microsoft.com/en-us/office/powerpoint-for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://support.google.com/

