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1 Wstęp 

Używanie czcionek do tworzenia tekstu ma długą, bo ponad 500 letnią historię. Początkowo używano 

czcionek drewnianych, które z czasem zostały zastąpione czcionkami metalowymi. Skład odbywał się 

w drukarni bez udziału autora. Pokolenia poligrafów wypracowały zasady „dobrej edycji”, które spra-

wiały, że tekst był łatwiejszy w odbiorze dla czytelnika i zgodny z zasadami estetyki. Użycie komputera 

i zaawansowanego edytora tekstu umożliwiło tworzenie przez autora publikacji w ostatecznej, gotowej 

do druku formie. Jednak pomimo zmiany narzędzia zasady „dobrej edycji” pozostają nadal aktualne 

i dla tego należy je poznać.  

Różnią się one znacznie od zasad stosowanych przy pisaniu tekstów na maszynie, gdzie 

z konieczności trzeba było stosować pewne uproszczenia znacznie pogarszające czytelność tekstu. 

Przykładem może być umieszczanie przypisów. Przy pisaniu na maszynie umieszczenie przypisów 

na dole strony było bardzo kłopotliwe, wiec zaczęto umieszczać je na końcu rozdziałów, lub na 

końcu całego tekstu (przypisy końcowe). Jednak takie przypisy są na tyle kłopotliwe w czytaniu, że 

przeważnie czytelnik je pomija, a wtedy służą jedynie satysfakcji autora. Edytor pozwala na umiesz-

czania dolnych przypisów, dobrze dostępnych dla czytelnika.  

Trzeba podkreślić, że edytory wykonają „czarną robotę” dotyczącą wielu zadań dotyczących 

technicznej obróbki tekstu, które dla człowieka są bardzo pracochłonne i trudne do wykonania bez-

błędnie. W pierwszej części tego tekstu zostaną omówione podstawowe pojęcia dotyczące edycji, 

a także czynniki wpływające na czytelność tekstu. 

1.1 Formaty papieru 

Obecnie najczęściej używa się znormalizowanych rozmiarów arkuszy. Formaty papieru oznacza się 

symbolami szeregu (A, B i C) 

w połączeniu z wskaźnikami cyfro-

wymi (0, 1, 2, 3, 4, 5...). 

Wskaźnik cyfrowy wskazuje ile 

razy należy złożyć na pół, równolegle 

do krótszego boku, arkusz podsta-

wowy, aby uzyskać dany format. Boki 

arkuszy mają się do siebie jak 1:√2, 

czyli w przybliżeniu 5:7 —  pozwala 

to zachować proporcje wymiarów po-

mimo złożenia na pół. Arkusz A0 ma 

8411189 mm (powierzchnia w przy-

bliżeniu 1 m2). Po jednokrotnym zło-

żeniu go na pół powstaje arkusz A1 

o wymiarach 594841 mm.  

rys.  .1-1 Formaty papieru szeregu A 

W wyniku dwukrotnego złożenia AO powstaje A2—420594 mm, a dalej A3 292420 mm, A4 

210297 mm, A5 148 210 mm, A6 105148mm, itd. (patrz 4.5). Arkusz B0 jest nieco większy i ma 

14141000 mm, B1 — 7071000 mm, B2 — 500707 mm itd. Arkusz C0 ma rozmiary 9171297 mm, 

C1 — 648917mm, itd. Formaty szeregu A stosowane są do prac biurowych, czasopism i zeszytów, nie-

których książek. Formaty szeregu B stosowane są do drukowania broszur, książek i czasopism. Formaty 
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szeregu C służą do pakowania formatów szeregu A, wykonuje się z nich koperty, teczki itp. W USA 

i innych krajach używających calowego systemu miar używane są jeszcze inne formaty np. letter 

81/2  11”, legal 81/2  14”. 

Ważnym parametrem papieru używanego do druku jest jego grubość określana jako gramatura, 

czyli ciężar 1m2 papieru określony w gramach. Standardowy papier do drukarek i kserografów ma 

gramaturę 80. Dla większości drukarek podawana jest dopuszczalna gramatura papieru i do tych za-

leceń należy się stosować. Drukowanie na papierze o gramaturze większej (papier grubszy, bardziej 

sztywny) prowadzi do uszkodzenia drukarki (szczególnie laserowej), a cieńszy papier (o zbyt małej 

gramaturze) będzie się miął i zakleszczał w drukarce. 

1.2 Układ strony 

Tekst nie wypełnia całej strony i jest otoczony marginesami. Ideałem estetycznym jest stosowanie 

wielkości marginesów w stosunku 

wynikającym ze złotego podziału 

odcinka zewnętrzny do zew-

nętrznego 3:5 a górny do dolnego 

5:8. Przy dwustronnym zadrukowy-

waniu kartki stosuje się marginesy 

lustrzane: wtedy mówimy o mar-

ginesie zewnętrznym i wewnętrz-

nym, a nie prawym i lewym. Margi-

nesy powinny być na tyle duże, aby 

palce trzymające kartkę nie zasłaniały 

tekstu lub ilustracji. Strony najczęś-

ciej mają orientację pionową, ale 

możliwa jest orientacja pozioma dla 

wszystkich lub tylko wybranych 

stron. Czasem pomiędzy stronami 

o orientacji pionowej występują nie-

liczne strony o orientacji poziomej, 

zawierające ilustracje lub tabele nie-

możliwe do pomieszczenia na stro-

nie ustawionej pionowo. 

Na marginesach górnym i dol-

nym mogą występować teksty nie należące do tekstu podstawowego, dodawane automatycznie na 

każdej stronie (czasem inne na stronach parzystych a inne na nieparzystych). Są to: stopka strony na 

dolnym marginesie i nagłówek na górnym. Najczęściej nagłówek lub stopka zawierają numerację 

stron. Miejsce umieszczenia tej numeracji nazywa się paginą. Gdy czytelnik, po przejrzeniu skorowi-

dza lub spisu treści, chce odnaleźć pewne strony — najwłaściwszym miejscem do umieszczenia nu-

meru strony jest górny zewnętrzny narożnik strony. Często stosuje się żywą paginę, zawierającą 

oprócz numeru strony tytuł rozdziału lub podrozdziału. W wydawnictwach, takich jak encyklopedie, 

słowniki, czy książki telefoniczne, w nagłówku strony umieszcza się hasło rozpoczynające 

i kończące stronę lub początek hasła. Wtedy numeracja stron nie odgrywa istotnej roli i może być 

umieszczona gdziekolwiek, tak, aby nie rzucała się w oczy. Umieszczenie tytułu rozdziału 

   rys.  1-2 Układ strony 
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E  A  a  d  p

E  A  a  d  p

Stopień czcionki

Interlinia

Linia bazowa

Szeryfy

oczko

w nagłówku stron pracy magisterskiej ułatwi czytającemu znalezienie odpowiedniego fragmentu tek-

stu, ale umieszczanie tytułu dzieła w nagłówku każdej strony wydaje się być absurdalne — bo prze-

cież czytelnik wie, jaką książkę czyta.  Ale w przypadku zbioru nowel czy artykułów, umieszczenie 

autora i tytułu w żywej paginie ma sens. 

Zadrukowany obszar tworzy szpaltę, która może składać się z jednej lub więcej kolumn.  

1.3 Rodzaje czcionek i stopień pisma, próbniki pisma 

Kroje pisma (czcionek) można klasyfikować: 

 Ze względu na szerokość poszczególnych liter 

 kroje o stałej szerokości Courier — jak w maszynie do pisania, 

gdzie każdy znak zajmuje tyle samo miejsca (np. i oraz W)  

 kroje proporcjonalne, gdzie każdy znak zajmuje miejsce proporcjonalne do szerokości litery. 

 Ze względu na kształt liter: 

 szeryfowe,  

 bezszeryfowe,  

 ozdobne, 

  symbole 

Wielkość (stopień) czcionki wyrażana jest najczęściej w punktach (1 cal = 72 punkty, czyli 

1 punkt = 0,376 mm), rzadziej w milimetrach . Czcionki różnych krojów, ale tej samej wielkości mo-

gą się różnić wielkością oczka — czcionki o większym oczku sprawiają wrażenie większych. 

W przykładzie w ramce powyżej użyto między innymi czcionek Times New Roman — jako przy-

kładu czcionki szeryfowej i czcionki Arial — jako przykładu czcionki bezszeryfowej, obie wielkości 

12 punktów, ale czcionka Arial sprawia wrażenie większej. 

Rys.  1-3 Anatomia litery 

Odstęp pomiędzy wierszami tekstu nazywa się interlinią. Są różne sposoby jej mierzenia: najczęściej 

jest to odległość pomiędzy liniami bazowymi dwóch kolejnych wierszy tekstu. 

Przyklady krojów: 

Szeryfowe do ciągłego tekstu Times New Roman, Qrmx, Book Antiqua Wide Latin 

Bezszeryfowe do wyróżnienia (np.: do tytułów) Arial, Avalanche, Zurich, Futura  

Ozdobne BernhardTangoBT Algerian 

symbole: Symbol Wingdings Common bullets   
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Śnieg 
Ścieg 

Śnieg 

Ścieg 

Śnieg 

Ścieg 

Odstęp między wierszami pojedynczy —

 dolna linia pisma wiesza poprzedniego styka 

się z linią akcentów następnego wiersza 

Odstęp między wierszami 1,5  Odstęp między wierszami podwójny (dwa razy 

większy niż pojedynczy) 

Rys.  1-4 Różne odstępy między wierszami 

W krótkich pismach stosuje się czcionki 12 punktów (minimum 10). W publikacjach, w których 

korzystanie ogranicza się do jednorazowego przeczytania kilku wierszy (leksykony, książki telefo-

niczne) stosuje się czcionki 6 do 8 punktów do 3 kolumn i z małym odstępem między wierszami, 

książki, publikacje wielostronicowe 8 do 12 punktów (przy szerokości wiersza 9 cm), dla czytelników 

mniej wprawnych (elementarze) nawet do 16 punktów. W pracach studenckich, drukowanych na 

arkuszach A4 stosuje się czcionki szeryfowe 12-13 punktów i odstęp między wierszami (interlinię) 

około 1,5. Wielkość i krój czcionki ustawia się w Wordzie 2003 w menu Format Czcionka. Tamże 

można ustawiać odstępy pomiędzy znakami (zagęszczony i rozstrzelony) oraz kerning (patrz podroz-

dział 3.2). W Wordzie 2010 karta Narzędzia główne  Czcionka  

 Nieznaczna zmiana odległości między znakami (zagęszczenia lub rozstrzelenia) do 0,3 punktu 

jest praktycznie niezauważalna i służy przeważnie do poprawienia formatowania akapitu lub — tylko 

zagęszczenie — do zmieszczenia w komórce tabeli teksty „nieco za długiego”. Wyraźne rozstrzele-

nie (3 punkty i więcej) jest jednym z możliwych sposobów wyróżniania tekstu.  

Kroje czcionek różnią się pomiędzy sobą również szerokością. Oznacza to, że ten sam tekst będzie 

zajmował więcej lub mniej miejsca, w zależności od użytego kroju (patrz przykład ramka poniżej —

 wszystkie stopniem pisma 10 pkt) 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego  (krój Garamond) 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego  (krój Georgia) 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego  (krój Times New Roman) 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego  (krój Bookman Old Style) 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego  (krój New Brunswick) 
 

Interlinia dostosowana do kroju pisma i długości wiersza (im wiersz dłuższy, tym interlinia 
większa). W większości edytorów można ustawiać interlinię wraz z innymi parametrami akapitu. 
Oczywiście zwiększenie interlinii zwiększa objętość tekstu. (ten akapit ma pojedynczą interlinię, 
a w następnym akapicie zastosowano odstępem między wierszami 1½) 

Litery mogą mieć atrybuty takie jak: pogrubienie (bold), kursywa. podkreślenie, indeks górny 
indeks dolny  

Czasem do wyróżnień tekstu używa się kapitalików lub wersalików (patrz akapit poniżej). Wersaliki 

to czcionki, w których niezależnie czy piszemy duże, czy małe litery — w tekście pojawiają się duże. 

Natomiast kapitaliki mają małe litery o kroju dużych, lecz mniejsze — o wielkości małych liter.  

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI (kapitaliki)  oraz  

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI (wersaliki) 

od
st

ęp
 1

,5
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
od

st
ęp

 p
oj

ed
yn

cz
y 
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Do wyróżniania tekstu nie należy raczej stosować podkreślenia (przeżytek z epoki pisania 

na maszynie, gdzie podkreślenia było jedynym sposobem wyróżnienia tekstu). Zdecydowanie lepiej 

wyróżniać tekst poprzez wytłuszczenie, kursywę, wyróżnienie i kursywa zastosowane razem,  

zmianę kroju czcionki lub  z a s t o s o w a n i e  r o z s t r z e l e n i a  t e k s t u .  

W tekstach pisanych dużą czcionką (14 i więcej punktów) — najczęściej w tytułach zalecane 

jest stosowanie kerningu, czyli podsuwanie do siebie wybranych par liter takich jak „AW” „Ty”. Na 

rysynku poniżej widać, że przy zastosowaniu kerningu litera A weszła pod literę W. 

Wybór kroju i wielkości czcionki ułatwia wzornik pisma oglądany w postaci wydruku na papierze. 

Warto więc wykonać taką „pomoc naukową” drukując ten sam krótki tekst różnymi krojami i wielkościami 

czcionki. 

Nie wszystkie kroje zawierają polskie czcionki - na pewno polskie będą w tych, w których na-

zwach występuje PL (PL Times New Roman) lub CE po nazwie (np Times New Roman CE)  

1.4 Czytelność i wyrazistość tekstu 

Czytelność tekstu (ang. readability) określa czy duży fragment tekstu jest łatwy do przeczytania. Wyra-

zistość (ang. legibility) określa czy krótki fragment tekstu — jak tytuł rozdziału lub śródtytuł — jest 

natychmiast rozpoznawalny. 1 

Badania postrzegania różnych grup czcionek wykazują, że w przypadku długich tekstów, pismo sze-

ryfowe jest łatwiejsze w czytaniu niż bezszeryfowe, gdyż czytelnik łatwiej ogarnia wzrokiem całe wy-

razy. Czcionki szeryfowe mają, więc lepszą czytelność i tej grupy czcionek należy używać do składa-

nia ciągłego tekstu.  

Natomiast przy piśmie bezszeryfowym czytelnik zauważa poszczególne litery. Grupa 

czcionek bezszeryfowych charakteryzuje się dobrą wyrazistością i takie kroje czcionek 

nadają się do tytułów i wyróżnień. Użycie czcionki bezszeryfowej do ciągłego tekstu 

znacznie pogarsza jego czytelność.  

Warto zauważyd, że Word w wersji 2007 i 2010 oferuje, jako domyślną czcionkę bezszeryfową 

Calobri, którą złożone ten akapit. Na szczęście da się to poprawid zmieniając parametry stylu 

normalny (o tym szerzej w rozdziale o stylach).. 

Kroje bardzo charakterystyczne, „zauważalne” są trudniejsze w czytaniu (patrz przykład 

w następnym akapicie). Najlepszą czytelność mają kroje czcionek „niewidoczne”, czyli takie, 

w których nie zauważamy ich cech charakterystycznych. Do takich krojów należą: Century School 

Book, Garamond, Georgia Miniom New Brunswick Times New Roman,  

Mona Lisa jest bardzo pieknym krojem, ale zbyt charakterystycznym. Czytanie dluzszego tekstu bedzie uciazliwe, lecz do krotkich bro-

szur, zawierajacych malo tekstu jest dobry (ponadto niestety nie ma polskich znakow).  

Badania nad czytelnością tekstu wykazują, że czytający rozpoznaje wyrazy nie tylko na podstawie 

zestawienia liter, ale również po ich podświadomie zapamiętanym kształcie, co znacznie przyspie-

sza czytanie. Ponieważ wszystkie wyrazy napisane dużymi literami mają kształt prostokąta, rozpo-

znanie ich po kształcie nie jest możliwe, a więc taki tekst czyta się trudniej i wolniej (patrz przy-

kłady poniżej). 

                                                 

1  Robin Williams Mistrzowskie stosowanie czcionek; Wyd. Helion 2003, str 29-33 
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TEKSTY NAPISANE MAJUSKUŁAMI 
(WERSALIKAMI) CZYTA SIĘ ZNACZNIE 
TRUDNIEJ, BO WSZYSTKIE WYRAZY 
MAJĄ OBRYS PROSTOKĄTNY I NIE DA 
SIĘ ROZPOZNAĆ WYRAZÓW PO ICH 
KSZTAŁCIE. 

Teksty napisane majuskułami (wersalikami) czy-
ta się znacznie trudniej, bo wszystkie wyrazy 
mają obrys prostokątny i nie da się rozpoznać 
wyrazów po ich kształcie. 

Dla tego należy bardzo ostrożnie stosować wyróżnianie przez zastosowanie wersalików i kapitalików.  

Na czytelność wpływa także, oprócz wymienionych powyżej: 

 stopień czcionki — Przeważnie ciągły tekst składamy stopniem pisma 10-12 punktów. Teksty do 
czytania w krótkich porcjach, jak np.: słowniki, encyklopedie można składać stopniem pisma 8 
punktów, teksty pisane na kartkach A4 w jednej kolumnie (czyli w długich wierszach) można 
składać czcionką 13 punktów. Książki dla dzieci uczących się czytać składa się czcionką 14 punk-
tów i większą. 

 interlinia i  długość linii, — zbyt małe odstępy pomiędzy wierszami utrudniają czytanie. Gdy 

długość wiersza nie przekracza 40-50 znaków można stosować odstęp pojedynczy. Stosowanie 

odstępu pojedynczego przy dłuższych wierszach powoduje częste błędy w czytaniu — przy 

przechodzeniu do nowego wiersza, oko trafia nie na ten który trzeba, lecz za wysoko lub za ni-

sko. Dlatego w takich przypadkach (przy drukowaniu jednej kolumny na arkuszu A4) stosuje się 

odstęp większy — około 1,5 wiersza (porównaj czytelność akapitu poprzedniego z odstępem 

pojedynczym i tego z odstępem 1,5). Większość tego opracowania złożono z odstępem nieco 

mniejszym niż 1,5 wiersza (przynajmniej 16 pkt). 

 zaznaczenie akapitów, co można osiągnąć poprzez niewielkie wcięcie pierwszego wie rsza (ok. 

1 cm) lub niewielki odstępu po każdym akapicie (5-6 punktów). Nie stosuje się tych dwu metod 

jednocześnie. Inną, rzadziej stosowaną metodą wyróżniania akapitów jest stosowanie inicjałów 

(patrz przykłady w podrozdziale 2.5 Znaki specjalne). 

1.5 Przesądy stanowiące pozostałość po maszynie do pisania 

Do dziś pokutują zwyczaje stanowiące pozostałość o maszynie do pisania. Do nich można zaliczyć:  

 Używanie ukośnika zamiast nawiasu otwierającego i zamykającego. Należy pisać: (tekst 

w nawiasie) a nie /tekst w nawiasie/, 

 umieszczanie przypisów na końcu całego tekstu, lub na końcu rozdziału, a nie na dole strony, 

 używanie podkreślenia do wyróżnienia tekstu. W maszynopisie był to jedyny sposób wyróż-

nienia, ale w składzie komputerowym dostępnych jest wiele lepszych sposobów: wytłuszcze-

nie, kursywa, rozstrzelenie tekstu, zmiana kroju czcionki, zmiana wielkości czcionki. 

 

Mama MAMA

Uniwersytet UNIWERSYTET
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1.6 Wyróżnienia w tekście  

Wyróżnienia ułatwiają korzystanie czytelnikowi z tekstu. Można stosować następujące wyróżnienia: 
1. pismo pochyłe (kursywa), 

2. KAPITALIKI (MAŁE I DUŻE LITERY MAJĄ TEN SAM KSZTAŁT, ALE DUŻE SĄ WIĘKSZE, 

3. WERSALIKI (MAŁE LITERY SĄ AUTOMAMTYCZNIE ZAMIENIANE NA DUŻE), 

4. r o z s t r z e l e n i e  t e k s t u  ( w  t y m  p r z y k ł a d z i e  2  p u n k t y )  

5. zmiana grubości pisma, 

6. zmiana kroju czcionki Garamond, a ten aka-

 

 



2 Zasady wprowadzania tekstu 

Wstawianie nowych znaków, kasowanie już istniejących w tekście odbywa się w miejscu wskazanym 

przez punkt wstawiania widoczny jako pionowa migająca kreska o wysokości jednego wiersza.  

 

Rys.  2-1 Punkt wstawiania i kursor 

2.1 Przenoszenie punktu wstawiania (poruszenie się po tekście) 

Punkt wstawiania można przenosić w inne miejsce przy pomocy myszki — klikając w nowym miej-

scu — lub przy pomocy klawiatury.  

aby przenieść kursor naciśnij 

o jeden znak w lewo/prawo [] / [] 

o jeden wyraz w lewo/prawo [Ctrl+] / [Ctrl+] 

o jeden wiersz w górę/dół [] / [] 

o jeden akapit w górę/dół [Ctrl+] / [Ctrl+] 

na koniec wiersza [End] 

na początek wiersza  [Home] 

o jeden ekran w górę/dół (przewijanie) [Pg Up] / [Pg Dn] 

na początek następnej strony [Ctrl + Pg Dn] 

na początek poprzedniej strony [Ctrl + Pg Up] 

na koniec dokumentu [Ctrl + End] 

na początek dokumentu [Ctrl + Home] 

2.2 Zaznaczanie tekstu 

Aby wykonać operację dotyczącą fragmentu bloku (fragmentu) tekstu trzeba ten blok zaznaczyć. 

Zaznaczanie tekstu można wykonać przy pomocy myszki lub klawiatury. 

Zaznaczanie tekstu przy pomocy kursora 

aby rozszerzyć zaznaczony obszar naciśnij 

o jeden znak w lewo/prawo [Shift + ] / [Shift + ] 

do końca wyrazu [Ctrl + Shift + ] 

do początku wyrazu [Ctrl + Shift + ] 

do końca wiersza [Shift + End] 

do początku wiersza [Shift + Home] 

o jeden wiersz w górę/dół [Shift + ] / [Shift + ] 

do końca/początku akapitu [Ctrl + Shift + ] / [Ctrl + Shift + ] 

o jeden ekran w dół / górę [Shift+Pg Dn] / [Shift+Pg Up] 

cały dokument [Ctrl + a] 

 

Migający punkt wstawiania    Kursor myszy 
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Zaznaczanie tekstu przy pomocy myszy 

aby zaznaczyć wykonaj 

dowolny fragment tekstu przeciągnij wskaźnik myszy nad tekstem 
wyraz dwukrotnie kliknij wyraz 
wiersz tekstu przesuń wskaźnik myszy na lewo od wiersza, aż przybierze on kształt strzałki , 

a następnie kliknij 
więcej niż jeden wiersz przesuń wskaźnik myszy na lewo od wiersza, aż przybierze on kształt strzałki , 

a następnie przeciągnij w górę lub w dół 
zdanie przy naciśniętym klawiszu [Ctrl] kliknij gdziekolwiek w zdaniu 
akapit przesuń wskaźnik myszy na lewo od wiersza, aż przybierze on kształt strzałki , 

a następnie kliknij dwukrotnie 
kilka akapitów przesuń wskaźnik myszy na lewo od wiersza, aż przybierze on kształt strzałki , 

a następnie kliknij dwukrotnie i przeciągnij w górę lub w dół 
duży fragment tekstu ustaw kursor na jednym końcu tekstu, a następnie przy wciśniętym klawiszu [Shift] 

kliknij na drugim końcu zaznaczanego tekstu. 
cały tekst przesuń wskaźnik myszy na lewo od wiersza, aż przybierze on kształt strzałki , 

a następnie kliknij trzykrotnie 
prostokątny fragment tekstu przy wciśniętym klawiszu [Alt] przeciągnij wskaźnik myszy nad tekstem 

2.3 Usuwanie tekstu 

Podczas edycji można usuwać niepotrzebne, czy błędne fragmenty tekstu.  

usuwanie tekstu i grafiki 

aby usunąć naciśnij 

jeden znak na prawo od kursora (za kursorem) [Delete] 

jeden znak na lewo od kursora (przed kursorem) [Backspace] 

jeden wyraz na prawo do kursora [Ctrl + Delete] 

jeden wyraz na lewo do kursora [Ctrl + Backspace] 

Aby usunąć blok tekstu — zaznacz ten blok, a następnie naciśnij klawisz [Delete]. W podobny 

sposób usuwa się grafikę. Warto wiedzieć, że gdy jest zaznaczony jakiś fragment tekstu, wprowa-

dzony z klawiatury znak zastępuje ten zaznaczony blok. Jest to równoznaczne ze skasowaniem go. 

2.4 Odwoływania i powtarzanie ostatnich poleceń 

Ostatnio wprowadzone polecenie można odwołać: 

1. Przyciskiem Cofnij na standardowym pasku narzędzi. 

2. Poleceniem Edycja  Cofnij co jest równoznaczne z [Ctrl + z] 

Kilka ostatnich poleceń (ostatnie, przedostatnie itd.) można odwołać rozwijając listę ostatnich 

czynności (w tym celu kliknij w strzałkę na prawej krawędzi przycisku cofnij) i zaznaczając na tej 

liście kilka poleceń.  

Przywrócenie odwołanych poleceń możliwe jest poprzez: 

1. Kliknięcie przycisku Ponów na standardowym pasku narzędzi, 

2. Poleceniem Edycja  Ponów co jest równoznaczne z [Ctrl + y]. 

Podobnie jak przy odwoływaniu poleceń, można przywrócić kilka odwołanych poleceń.  

2.5 Znaki specjalne 

ekst tworzony edytorem zawiera oprócz znaków drukowanych (widocznych na wydruku), rów-

nież znaki specjalne, organizujące tekst, niewidoczne na wydruku. Na ekranie znaki te są wi-T 
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doczne lub nie z zależności od ustawienia edytora. Przycisk  Pokaż/Ukryj na pasku narzędzi 

(Word 2003), lub w karcie Narzędzia główne (Word 2010) pozwala przełączać edytor pomiędzy try-

bem pokazywania na ekranie i trybem ukrywania znaków specjalnych. Oczywiście znaki ta na wy-

druku nie pojawią się niezależnie wyświetlania tych znaków na ekranie. Wszelkie prace redakcyjne 

bezwzględnie należy prowadzić przy wyświetlanych znakach specjalnych, gdyż wtedy widać, dlacze-

go tekst zachowuje się tak a nie inaczej. 

dytor w trakcie wprowadzania tekstu sam przenosi do nowej linii słowa nie mieszczące się 

w starej linii. Aby wymusić przejście do nowej linii a tym samym rozpocząć nowy akapit, należy 

zakończyć poprzedni akapit wstawiając klawiszem Enter znak końca akapitu (gdy wyświetlane są 

znaki niedrukowane widać go jako ¶). Gdy zależy nam na pisaniu od nowej strony wstawiamy znak 

końca strony (w większości edytorów Ctrl + Enter). 

naki interpunkcyjne (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania) wpi-

suje się bez spacji przed i koniecznie ze spacją po znaku. Przy nawiasach spacje dajemy na ze-

wnątrz (przed nawiasem otwierającym i po zamykającym), ale nie wewnątrz.  

olskie znaki wprowadza się najczęściej (gdy zainstalowana jest tak zwana „klawiatura programisty”) 

z prawym klawiszem Alt to znaczy Alt+a = ą, Alt+c = ć ... Alt+z=ż, Alt+x=ź.  

Znaki, których nie ma na klawiaturze np.: §, ¥, ©, ®, £, č, Ǽ, można wstawiać na kilka sposobów: 

 Z menu WstawSymbol… wybieramy odpowiedni znak(Word 2003), lub Karta Wstaw   

Grupa Symbol  Symbol (Word 2010) 

 Przy pomocy programu Tablica znaków (Menu start Programy Akcesoria Narzędzia sys-

temowe Tablica znaków (Uwaga: tablica znaków nie zawsze jest zainstalowana, czasem trzeba 

ją doinstalować) 

 Wstawiając znak o znanym kodzie (Przy wciśniętym lewym klawiszu Alt wpisuje się na klawiatu-

rze numerycznej kod znaku a następnie puszcza Alt) np.: znak § ma kod 0167, a więc aby go 

wstawić można przy wciśniętym lewym klawiszu Alt wpisać na klawiaturze numerycznej kolejno 

0 1 6 7 i zwolnić klawisz Alt. 

W tekście używamy też znaków specjalnych, z których część nie ma postaci drukowanej, ale 

wpływa na układ i zachowanie się innych znaków. Należą do nich:  

 znak końca akapitu, (Enter) 

 przejście do nowego wiersza bez kończenia akapitu (w Wordzie Shift + Enter), widoczny w tekście 

jako  

 znak końca strony wymusza rozpoczęcie nowej strony od następnego po nim znaku, (Ctrl + Enter) 

 znak końca kolumny,  

Do znaków specjalnych widocznych na wydruku zaliczymy: 

 spacja nie rozdzielająca — zapobiega rozdzieleniu dwu wyrazów pomiędzy dwie linie tekstu (wy-

razy oddzielone taką spacją traktowane są przez edytor jako jeden wyraz a więc umieszczane są 

w tej samej linii tekstu (Ctrl + Shift+spacja), widoczne w tekście jako ◦ 

 m-spacja (spacja o szerokości litery m), n-spacja (spacja o szerokości litery n) 

 myślnik (pauza) —,  

 minus (półpauza) –,  

 łącznik opcjonalny służy do dzielenia wyrazów; gdy linia jest przełamywana w miejscu wstawienia 

tego łącznika pojawia się znak „-” ale gdy nie następuje podział wyrazu nie obie części wyrazu 

„sklejają się bez śladu” (Ctrl + -). Widoczny jest w tekście jako ⌐ . 
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Przy włączonej kontroli pisowni (ustawienie domyślne) edytor na bieżąco sprawdza pisownię 

w czasie wprowadzania tekstu, podkreślając czerwoną falistą linią wyrazy niezgodne z jego słowni-

kiem. Gdy klikniąć prawym przyciskiem myszy na takim wyrazie — w menu podręcznym edytor 

proponuje znane mu wyrazy (zawarte w jego słowniku) podobne do podkreślonego. Ułatwia to za-

uważenie i poprawienie literówek, ale czasem edytor podkreśla wyrazy napisane poprawnie. Wynika 

to z ograniczonego zasobu słów zawartych w słowniku edytora. Wyrazy rozpoznawane przez edytor 

jako niepoprawne, a napisane poprawnie można dodać do słownika lub polecić ignorowanie ich (po-

lecenia w menu podręcznym dodaj lub ignoruj). 

Edytory pozwalają na modyfikowanie tekstu, kasowanie i przenoszenie fragmentów tekstu 

z jednego miejsca w drugie, zarówno z obrębie jednego tekstu, jak i pomiędzy różnymi tekstami. Po-

zwala to korzystać z fragmentów tekstów napisanych poprzednio.  

W czasie wprowadzania tekstu warto, co jakiś czas zapisywać tekst na dysk, aby uniknąć utraty 

tekstu w razie awarii, zawieszenia się, lub przerwy w zasilaniu się komputera.  

2.6 Okno Worda 2003 

Rys.  2-2 Standardowe okno Worda 

Użytkownik może w miarę potrzeb zmieniać wygląd tego okna przez modyfikację, dodanie lub 

usunięcie poszczególnych pasków narzędzi. Przyciski na dolnej krawędzi okna mogą być uaktualnia-

ne kliknięciem myszki lub poleceniami wydawanymi w inny sposób. Przyciski te wskazują stan edy-

tora w zakresie, którego dotyczą. I tak aktywny przycisk ZAS sygnalizuje pracę edytora w trybie za-

stępowania (nowe litery wprowadzane wewnątrz istniejącego tekstu zastępują stare) a nieatywny 
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oznacza pracę edytora w trybie wstawiania (nowe litery wprowadzane wewnątrz istniejącego tekstu 

„rozpychają się” nie kasując istniejących). Pomiędzy tymi trybami edytora przełącza (obok tego 

przycisku) klawisz  Ins 

W prawym dolnym rogu okna znajdują się przyciski widoków pozwalające wybierać rodzaj widoku. 

Widok normalny przewidziany do wprowadzania tekstu (szczególnie na wolniejszych kompute-

rach) — pokazuje uproszczoną wersję dokumentu. I tak: poziome linie kropkowane wskazują podziały 

stron, tekst sformatowany w kilka kolumn wyświetlany 

jest jako jedna kolumna, nie widać obiektów graficz-

nych, nagłówków i stopek stron, przypisy dolne nie są 

wyświetlane na dole strony, lecz są widoczne wszystkie 

razem po wybraniu polecenia Widok  Przypisy 

Widok układu strony pokazuje rzeczywisty wy-

gląd strony najbardziej zbliżony do wyglądu dokumen-

tu po wydrukowaniu.  

Widok układu online jest przydatny do czyta-

nia dokumentów na ekranie komputera w szczegól-

ności na komputerze przenośnym ( z ekranem ciekłokrystalicznym). Widok ten oparty jest na wido-

ku układu strony, ale dla polepszenia czytelności używa większych czcionek i zwiększa odstępy po-

między wierszami. 

Widok konspektu wyświetla strukturę tekstu i jest przydatny do prac związanych ze wstawia-

niem dokumentów podrzędnych i ze zmianą kolejności rozdziałów i podrozdziałów. Ten widok zu-

pełnie nie przypomina wydrukowanego dokumentu. 

W czasie pracy z tekstem można wyświetlić (autor bardzo do tego namawia) lub ukryć niedru-

kowane znaki w tekście (przycisk ¶  na standardowym pasku narzędzi). Wyświetlenie niedrukowa-

nych znaków takich: znak końca akapitu ¶, znak tabulacji →, spacja nierozdzielająca º, łącznik op-

cjonalny ¬.ułatwia pracę z tekstem a w szczególności zrozumienie dla czego tekst tak a nie inaczej 

się zachowuje.  

 
Rys.  2-3 Przyciski widoków 
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2.7 Okno Worda 2010 

 

Rys.  2-4 Okno Worda 2010 

 

W Wordzie od wersji 2007 został zmieniony interfejs programu — w miejsce poleceń pogrupo-

wanych w menu, pojawiła się wstęga. Ta zmiana sprawia ogromne kłopoty osobom przyzwyczajo-

nym do tradycyjnego interfejsu.  

Wstęga zawiera: 

 Karty grupujące polecenia związane z kategorią wykonywanych operacji (Plik, Narzędzia główne, 

Wstawiane, Układ strony, Odwołania, Korespondencja, Recenzja, Widok). 

 Grupy — składowe elementy kart, zawierają przyciski poleceń w danej kategorii (Schowek, czcion-

ka, Akapit, Style, Edytowanie). 

 Przyciski poleceń i galerii wywołują poszczególne polecenia lub wyświetlają meny z polece-

niami. 

 

 

Karty 
(Plik, Narzędzia 
główne, Wstawianie...) 

Grupy  
(Schowek, 
Czczionka, Aka-
pit.....) 

Przyciski  
poleceń i galerii 

Linijka pozioma 

Powiększenie 
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3 Formatowanie znaków 

W czasie wprowadzanie tekstu można zmieniać wielkość (stopień pisma), krój pisma ( czcionkę) 

i atrybuty znaków (pogrubienie, pochylenie, podkreślenie) przy pomocy odpowiednich przycisków 

na pasku narzędzi.  

3.1 Nadawanie atrybutów tekstowi (wytłuszczenie, pochylenie itd.) 

Wprowadzonemu tekstowi można nadać atrybuty:  

 wytłuszczony  [Ctrl + b] lub przycisk pogrubienie na pasku narzędzi Formatowanie  

 pochylony [Ctrl + i] lub lub przycisk Kursywa na pasku narzędzi Formatowanie 

 podkreślony [Ctrl + u] lub przycisk Podkreślenie  na pasku narzędzi Formatowanie 

( w Wordzie 2010 przyciski te są w karcie Narzędzia główne. 

Jednak pełny repertuar formatowanie znaków znajdziemy w menu Format  Czcionka. 

(Word 2003) lub Narzędzia główne | Czcionka | Czcionka... (Word 2010) 

 

Rys.  3-1 Okno Czcionka, zakładka Czcionka 

Okno Czcionka ma 3 zakładki: Czcionka, Odstępy między znakami oraz Efekty tekstowe. 

Zakładka Czcionka pozwala ustawić krój pisma (Czcionka), atrybuty znaków (Styl czcionki), sto-

pień pisma (Rozmiar), kolor czcionki i styl podkreślenia. Możliwe są jeszcze inne rodzaje formato-

wania znaków zwane tu ( w oknie czcionka) „Efekty”. najczęściej używany jest indeks górny i indeks dolny np. 

do pisania wzorów chemicznych (np.: C2H5OH), potęg (m3, m2) i godzin (1845 ) oraz kapitaliki 

i wersaliki (patrz przykład poniżej).  

krój czcionki 

Próbka  
tekstu 

Uniwersytet Jagielloński, 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (kapitaliki) 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (wersaliki) 
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Tekst formatowany jako „ukryty” widoczny jest tylko na ekranie (jako podkreślony linią krop-

kowaną) przy włączonym pokazywaniu znaków sterujących, a nie jest widoczny na wydruku, a także 

na ekranie przy wyłączonym pokazywaniu znaków sterujących. 

3.2 Odstępy między znakami 

Zakładka Odstępy między znakami (patrz Rys.  3-2) pozwala zgodnie z nazwą na regulowanie od-

stępów między znakami: (tekst zagęszczony, standardowy i rozstrzelony). Nieznaczna zmiana odstę-

pów miedzy znakami — do 0,3 pkt jest niezauważalna i służy do poprawienia formatowania frag-

mentu tekstu (o tym będzie dalej), wyraźnie r o z s t r z e l e n i e  t e k s t u  (1 pkt i więcej) stosuje 

się do wyróżnienia fragmentu tekstu. Opcja Położenie (możliwe ustawienia:  standardowe, podniesione 
i obniżone) działa podobnie jak indeks górny i indeks dolny lecz bez zmniejszenia wielkości znaków. 

 
Rys.  3-2 Okno Czcionka, zakładka Odstęp między znakami  

Kerning (czyli podsuwanie) poprawia wygląd napisów złożonych dużych dużym stopniem pisma — 16 

pkt i więcej. W standardowo złożonym tekście każdy znak zajmuje swoje miejsce. Jednak przy zbiegu niektórych 

par liter, takich jak „AW” „Ty”, ze względu na ich kształt tworzą się pomiędzy nimi większe odstępy,  Zastoso-

wanie w takim przypadku kerningu — poprzez nieznaczne dosunięcie takich znaków — poprawia wygląd.  

WARSZAWA 

WARSZAWA 
Rys.  3-3  Tekst bez kerningu i z kernigniem 

Zakładka Efekty tekstowe umożliwia nadawanie „ruchomych” wyróżnień tekst, widocznych je-

dynie na ekranie. 

włączanie kerningu 

zwiększ odstęp 
między znakami 

zmniejsz odstęp 
między znakami 



4 Akapity tekstu 

W polskiej Wikipedii znajdujemy taka definicję akapitu: 

Akapit (od łac. a capite, dosł. od głowy, czyli początku) – podstawowy sposób dzielenia łamu 

na rozpoznawalne wzrokiem mniejsze fragmenty w celu zwiększenia czytelności tekstu. Podsta-

wowa jednostka logiczna dłuższego tekstu, składająca się z jednego lub wielu zdań stanowiących 

pewną całość treściową. Zadaniem akapitu jest wyraźne zaznaczenie nowej myśli w bieżącym 

wątku wypowiedzi. 

Czasami jako synonimy akapitu są stosowane terminy: ustęp, werset oraz paragraf – zna-

czą one jednak coś innego i tylko w szczególnych przypadkach mogą być stosowane zamiennie 

z akapitem. 

W edycji komputerowej akapitem jest fragment tekstu zawarty pomiędzy dwoma znakami końca aka-

pitu. Ze względu na czytelność tekstu należy unikać długich akapitów, jak wspomniano w rozdziale o 

czytelności akapity koniecznie muszą być zaznaczone przy zastosowaniu jednego ze sposobów: 

  wcięcie pierwszego wiersza (wiersza akapitowego), jednak wtedy nie wcina się akapitów występu-

jących po tytułach rozdziałów i podrozdziałów. Wcięcia akapitowego nie należy raczej robić zna-

kiem tabulacji. 

 zastosowanie odstępu międzyakapitowego. Odstęp akapitowy to zwiększenie odległości między 

akapitami uzyskiwane przez zastosowanie cechu akapitu „odstęp przed” lub „odstęp po”. Prze-

ważnie stosuje się tu odstęp 4-6 pkt. Nieprofesjonalną metodą tworzenie odstępu międzyakapi-

towego jest wstawienia pustego wiersza. Taki sposób tworzenia tego odstępu jest pracochłonny 

i zawodny — uzyskuje się odstępy często nierównomierne. 

 oznaczenie na początku pierwszego wiersza symbolami graficznymi (np. gwiazdką),czyli wypunk-

towanie, lub numerowaniem, 

Ostatni wiersz akapitu nie powinien być zbyt krótki — powinien zawierać co najmniej 6 znaków. 

Jeśli w ostatnim wierszu akapitu pozostaje mniej niż 6 znaków, należy taki akapit nieco (nie więcej 

niż 0,3 pkt)zagęścić, lub rozstrzelić (Format  Czcionka  Odstepy między znakami 

w Wordzie 2003 lub Narzędzia główne | Czcionka | Czcionka...Zaawansowane odstę-

py między znakami Wordzie 2010). Jednak takie poprawki formatowania należy wykonywać do-

piero na końcu pracy z tekstem — przy końcowym redagowaniu.  

Przy dzieleniu akapitu miedzy kolumnami (a przy układzie jednokolumnowym między stro-

nami) nie należy oddzielać skrajnych wierszy (pierwszego i ostatniego). Poważnym błędem skła-

du, nazywanym „bękart” jest przeniesienie krótkiego, ostatniego wiersza na nową stronę lub do 

nowej kolumny — wtedy nowa strona zaczyna się tym krótkim, ostatnim wierszem akapitu 

z poprzedniej strony. 

 Bardziej zaawansowane edytory oferują cechę akapitu „bez oddzielania skrajnych wierszy” lub 

„kontroluj wdowy i sieroty” realizującą automatycznie ten wymóg. 

Warto wiedzieć, że nowy akapit — powstały po naciśnięciu klawisza Enter  — dziedziczy 

wszystkie ustawienia poprzedniego, a więc również wcięcie akapitowe lub odstęp międzyakapitowy. 

4.1 Formatowanie akapitów  

Najczęściej stosowane polecenia dotyczące formatowania akapitu dostępne są na pasku narzędzi 

i linijce. Sposób wyrównania akapitu umożliwiają przyciski:  oznaczające odpowied-

nio wyrównanie do lewej, wyśrodkowanie, wyrównanie do prawej oraz wyrównanie do obu margine-

sów, czyli wyjustowanie. Oznaczenia na linijce wskazują położenie lewej i prawej krawędzi akapitu 



Materiały pomocnicze Edycja 1 do zajęć w Pracowni Komputerowej WPiA UJ            19 

oraz położenie miejsce rozpoczęcia pierwszego wiersza. Przesuwając myszką te oznaczenia zmie-

niamy odpowiadające im ustawienia akapitu. 

 

Rys.  4-1 Ustawienia na linijce  parametrów akapitu 

Pełny repertuar poleceń formatowanie akapitu znajdziemy w górnym memu Format  Akapit. 

4.1.1 Wcięcia i wyrównanie akapitu 

 

 

Word 2003 Word 2010 

 

Rys.  4-2 Okno Akapit, zakładka Wcięcia i odstępy 

Okno Wcięcia i odstępy zawiera następujące elementy formatowania akapitu: 

 Wyrównanie akapitu — możliwe ustawienia: do lewej, do środka, do prawej, do lewej i prawej, 

czyli wyjustowany. Justowanie polega na powiększeniu spacji w danej linii, tak, aby wypełniła 

całkowicie przestrzeń od lewego do prawego marginesu. z tego powodu justowanie krótkich ko-

lumn daje niepożądany efekt „dziur” w tekście. 

 Poziom konspektu, określający jak akapit będzie traktowany w strukturze tekstu i tym samym 

w spisie treści. Ustawienie „Tekst podstawowy” oznacza, że akapit nie stanowi tytułu jakiejś czę-

ści tekstu. Ustawienie „Poziom 1” oznacza, że akapit stanowi tytuł części na najwyższym pozio-

mie w strukturze całości (przeważnie rozdziału), ustawienie „Poziom 2” oznacza tytuł części na 

drugim poziomie w strukturze całości (przeważnie podrozdziału). Dalsze poziomy określają aka-

lewa krawędż 
pierwszy  
wiersz 

prawa 
krawędż 



4. Formatowanie akapitów  20 

pity z tytułami części na niższych poziomach w strukturze całego tekstu. Akapity z cechą Po-

ziom 1, 2, 3... wystąpią w spisie treści, gdy taki zostanie utworzony.  

 Wcięcia od lewej i prawej określają wcięcie akapitu w stosunku do marginesu. Marginesy usta-

wia się najczęściej jednakowo dla całego tekstu (układ strony), jednak dla poszczególnych akapitów 

ustawienie to może być modyfikowane. Gdy potrzebne jest inne formatowanie niektórych akapi-

tów — odsunięcie lewej i prawej krawędzi akapitu od marginesu osiągamy poprzez wcięcia „od 

lewej” i „od prawej” Ujemna wartość wcięcia oznacza wysunięcie na margines. 

 pole Specjalne określa położenie pierwszego wiersza akapitu. Możliwe ustawienia: brak, pierw-

szy wiersz, określający wielkość wcięcia akapitowego i wysunięcie. Domyślnie ustawienie wcię-

cia 1,25 cm jest trochę za wielkie, lepiej stosować 1 cm. 

 Odstępy przed i po określają wielkość odstępów przed i po akapicie. Ustawień tych, a nie 

wstawiania pustych wierszy, należy używać do pozycjonowania tekstu w pionie. 

 Odstępy między wierszami zgodnie z nazwą określają wielkość odstępów między wierszami. Możli-

we ustawienia to: pojedyncze, 1,5 wiersza, podwójne, przynajmniej, dokładnie, wielokrotne. 

Ustawienie „pojedyncze” odpowiada takiemu odstępowi pomiędzy wierszami, przy którym linia akcen-

tów nad wielkimi literami zbiega się z dolną linią pisma poprzedniego wiesza. Odstępy „1,5 wiersza”, 

„podwójne” i „wielokrotne” odpowiadają odpowiedniej krotności odstępu pojedynczego. Ustawienie 

„przynajmniej” oraz „dokładnie” posługuje się odległością między wierszami mierzoną w punktach. 

W przypadku czcionki 12 pkt odstęp 12 pkt odpowiada odstępowi pojedynczemu, odstęp 18 pkt 

(1,512pkt) odpowiada odstępowi 1,5 wiersza, a odstęp 24 pkt (212pkt) odpowiada odstępowi po-

dwójnemu. Ten sposób regulacji jest dokładniejszy niż określanie krotności odstępu pojedynczego. 

Ustawienie „przynamniej” określa minimalną interlinię, która może być w razie potrzeby przez edytor 

zwiększona, aby wyświetlić wszystkie elementy wiersza. Ustawienie „dokładnie” nie daje tej możliwości, 

tak, więc może nastąpić „obcięcie” fragmentów znaków lub elementów graficznych nie mieszczących 

się we wierszu. Dlatego bezpieczniej stosować ustawienie „przynajmniej. 

4.1.2 Podział wiersza i strony 

Rys.  4-3 Okno Akapit,  zakładka Podział strony i wiersza 
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 Opcja Kontroluj wdowy i sieroty, Kontroluj wdowy i bękarty lub w starszych wersjach bar-

dziej zrozumiale Bez oddzielania skrajnych wierszy powinna być zawsze włączona, gdyż za-

pobiega nieprawidłowemu podziałowi akapitu między strony. Włącznie jej nie pozwala na pozo-

stawienie pierwszego wiersza akapitu na dole strony i przeniesienie reszty akapitu na nową — w 

takim przepadku opcja ta spowoduje automatyczne przeniesienie pierwszego wiersza na nową 

stronę. Nie pozwoli również na przeniesienie ostatniego wiesza akapitu na nową stronę — w ta-

kim przypadku edytor automatycznie przeniesie na nową stronę równię przedostatni wiersz.  

 Zachowaj wiersze razem zakazuje podziału akapitu między strony, 

 Razem z następnym powoduje, że akapit nie może wystąpić jako ostatni na stronie, z tą cechą 

musi wystąpić tam z co najmniej dwoma wierszami następnego akapitu, a gdy to nie jest możli-

we, taki akapit przenoszony jest na nową stroną. Przydaje się to przy formatowaniu tytułów roz-

działów i podrozdziałów, które nie powinny być oddzielane od przynależnego do nich tekstu. 

Nadanie tej cechy wszystkim wierszom tabeli zapobiegnie dzieleniu jej pomiędzy strony. 

 Podział strony przed powoduje, że akapit będzie występował zawsze jako pierwszy na stronie. 

Tę cechę nadajemy tytułom rozdziałów, gdy rozdziały mają zaczynać się od nowej strony. 

 Pomiń numery wierszy powoduje, usunięcie numerowania takiego akapitu, 

 Nie dziel wyrazów zakazuje dzielenia wyrazów w akapicie, gdy w całym tekście włączono dzie-

lenie wyrazów. Stosuje się np. do tytułów rozdziałów i podrozdziałów, gdy włączono automa-

tyczne dzielenie wyrazów poleceniem Narzędzia Język  Dzielenie wyrazów Dziel 

automatycznie (Word 2003) lub Układ strony | Ustawienia strony | Dzielenie wyra-

zów | Dzielenie wyrazów... (Word 2010) 

Znaczną pomocą przy formatowaniu tekstu są style, zwane czasem tagami (patrz podrozdział 

5 Automatyczne formatowanie znaków, akapitów).  

Nie należy pozostawiać w ostatnim wierszu mniej jak 7 znaków (w żargonie „wdowa”), jeszcze 

gorzej wygląda pozostawianie w ostatniej linii akapitu części słowa. Jeszcze gorzej, gdy ostatni nie-

pełny wiersz akapitu przechodzi na następną kolumnę lub stronę (w żargonie „bękart”). 

4.2 Wypunktowania i numerowania akapitów 

Akapity mogą być numerowane lub poprzedzone znakiem wypunktowania, czyli wypunktowane. 

Często autor tekstu zastanawia się czy zastosować wypunktowanie, czy numerowanie. Proponuję 

proste rozstrzygnięcie: jeśli punkty są jednakowo ważne lub wymieniane czynności  mogą występo-

wać w dowolnej kolejności — stosuj wypunktowanie, w przeciwnym razie użyj numerowania. 
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5 Automatyczne formatowanie znaków, akapitów, tabel — style 

W każdym dłuższym tekście występują fragmenty, wymagające jednolitego formatowania innego niż 

cały tekst ciągły. Równoważne fragmenty tekstu powinny być formatowane jednakowo. 

I tak na przykład w pracy magisterskiej tekst główny musi mieć jednolite formatowanie: ten sam 

krój i wielkość czcionki, tak samo formatowane akapity. 

Tytuły rozdziałów będą wszystkie: 

 napisane innym krojem i większą czcionką,  

 akapity będą wyrównane do lewej i będą miały odstępy 12 punktów przed i 3 po akapicie, 

 akapity będą miały automatyczną numerację, (poziom pierwszy w wielopoziomowej numeracji) 

 akapity będą rozpoczynać się od nowej strony (cecha „koniec strony przed akapitem”),  

 akapity będą miały cechę „Poziom konspektu 1” powodującą traktowanie ich jako rozdziały 

w spisie treści.  

Podrozdziały będą jednolicie w całym tekście:  

 złożone czcionkę mniejszą niż rozdziały, lecz większą niż tekst ciągły,  

 akapity będą wyrównane do lewej i będą miały odstępy 12 punktów przed i 3 po akapicie, 

 akapity będą miały cechę „razem z następnym” 

 będą miały automatyczną numerację  

Ręczne wykonanie takiego formatowania jest możliwe, lecz trudne do bezbłędnego wykonania. 

W przypadku konieczności zmiany formatowania podrozdziałów trzeba mozolnie wyszukać wszyst-

kie podrozdziały w tekście i zmienić w każdym formatowanie.  

W takim przypadku znacznie korzystniej jest posłużyć się gotowymi zestawami reguł formatowania 

zwanymi stylami.  

Styl jest zbiorem zasad formatowania tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany wyglądu jego 

równoważnych fragmentów. Stosując styl, stosuje się tym samym cały zestaw zasad formatowania za 

jednym prostym posunięciem. Na przykład trzeba sformatować tytuł opracowania tak, aby był wy-

różniony. Zamiast trzech oddzielnych kroków formatowania tytułu jako 16 pkt, Arial oraz wyśrod-

kowany, można uzyskać ten sam efekt w jednym kroku stosując styl Tytuł. 

Styl może odnosić się do całego akapitu (styl akapitowy, oznaczany symbolem ¶), lub do zazna-

czonych znaków (styl znaku, oznaczony symbolem a). Styl akapitowy stanowi „foremkę” na tekst 

określającą wszystkie parametry czcionki, akapitu, numeracji, poziom konspektu itp. Są również style 

do tabel i style do list. 

Ponieważ styl akapitowy odnosi się do całego akapitu, nie da się zastosować dwóch różnych sty-

lów akapitowych do jednego akapitu. Style ułatwiają jednolite formatowanie pewnych fragmentów 

tekstu jak tytuły rozdziałów i podrozdziałów (style Nagłówek 1, Nagłówek 2 itd.), przypisy, podpi-

sy pod rysunkami i tabelami, tekst podstawowy. Zmiana parametrów stylu powoduje automatyczną 

zmianę formatowania wszystkich fragmentów tekstu, do których ten styl został użyty. 

Styl znaku odnosi się jedynie do zaznaczonego tekstu (najczęściej fragmentu akapitu) i stanowi 

dodatkowe formatowanie znaków(np.: wytłuszczenie) „nałożone” na formatowanie wynikające ze 

stylu akapitowego. 

Po uruchomieniu edytora, nowy pusty dokument jest oparty na szablonie normalnym, natomiast 

tekst jest pisany przy użyciu stylu Normalny (w starszych wersjach edytora WORD do 2000 włącz-

nie styl ten nazywa się Standardowy). Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia pisania zostanie za-

stosowana czcionka, rozmiar czcionki, odstępy między wierszami, sposób wyrównania tekstu oraz 
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inne formaty aktualnie zdefiniowane dla stylu Normalny. Styl ten jest stylem bazowym dla szablonu 

normalnego, co oznacza, że na nim bazują inne style budowane w ramach tego szablonu.  Ich opis 

najczęściej wygląda następująco: Normalny + czcionka Arial 14 pkt, lub Normalny + odstęp po 6 pkt, 

Normalny +wypunktowanie. Oznacza to, że czego nie wymieniono w opisie stylu ma być takie jak 

w stylu bazowym. Z tego powodu na początku pracy z tekstem należy ustawić parametry stylu ba-

zowego tak jak chcemy mieć sformatowany podstawowy tekst w pracy.  

 

Rys.  5-1 Ustawianie stylów 

Oprócz stylu Normalnego istnieje wiele innych stylów dostępnych w szablonie Normalnym. 

Kilka z nich jest wyświetlonych na liście Styl na pasku narzędzi Formatowanie. Można przeglądać 

i wybierać inne style w oknie dialogowym Styl (menu Format, polecenie Styl). Można też w miarę 

potrzeby tworzyć nowe, własne style.  

Wśród stylów szczególną rolę pełnia style nagłówkowe: Nagłowek1, Nagłowek2, Nagłówek3 

itd. Są one przeznaczone do formatowania tytułów i podtytułów części pracy. I tak stylem Nagłó-

wek1 formatuje tytuły najważniejszych części — przeważnie rozdziałów, stylem Nagłówek2 —

 tytuły podrozdziałów itd. Stosując style nagłówkowe tworzy się strukturę tekstu, wskazując edyto-

rowi które akapity traktować jako tytuły części. Wtedy edytor może wygenerować spis treści, lub po-

prawnie ponumerować rozdziały. 

 

zastosowany styl 

lista stylów 

styl znaku 

styl akapitowy 
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6 Tabele 

Tabela jest ważnym elementem formatowania tekstu. Pozwala ona przedstawić jej zawartość w 

formie komórek, tworzących poziome wiersze i pionowe kolumny. Często układ danych w postaci 

tabeli jest bardziej czytelny niż ciągły tekst. Komórki tabeli są formatowane jak samodzielne akapity. 

Możliwe jest przekształcenie tabeli na tekst, a także przekształcenie tekstu na tabelę. 

W Wordzie 2003 i wcześniejszych oba polecania umieszczono w menu Tabela  Konwertuj 

W Wordzie 2010 polecenia Konwertuj tekst na tabelę i Konwertuj tabelę na tekst zostały 

rozdzielone. Polecenie Konwertuj tekst na tabelę umieszczono w grupie Wstawianie  Tabela  

Konwertuj tekst na tabelę. 

 
Polecenie Konwertuj tabelę na tekst jest widoczne po zaznaczeniu tabeli jako „Konwertuj na 

tekst”i umieszczone w grupie Układ DaneKonwertuj na tekst 
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