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DRODZY UCZNIOWIE!

W tym roku szkolnym będziemy kontynuować naukę informatyki – 
bardzo ciekawego i ważnego przedmiotu. 

Już wiecie, co znaczy wiadomość, informacja, dane, jakie istnieją 
procesy informacyjne, z czego składa się i do czego służy komputer, w 
jakim celu wykorzystuje się edytor prezentacji komputerowych i edytor 
graficzny.

W klasie 5. nauczyliście się  prawidłowo włączać i prawidłowo wyłą-
czać komputer, wyszukiwać różne programy komputerowe, wykonywać 
czynności z oknami programów, stwarzać, redagować i formatować kom-
puterowe prezentacje i obrazki graficzne.

Na lekcjach informatyki w klasie 6. dowiecie się o wykonawcach i 
poleceniach przez nich wykonywanych, o algorytmach, o systemie ope-
racyjnym, plikach i folderach, edytorze tekstowym, sieciach komputero-
wych, o Internecie i jego możliwościach.

Nauczyliście się układać algorytmy dla różnych wykonawców, rów-
nież dla komputerowych, tworzyć, kopiować, przemieszczać i likwido-
wać pliki i foldery, wytwarzać, redagować i formatować dokumenty tek-
stowe, wyszukiwać wiadomości w Internecie. W tym pomoże Wam 
podręcznik.

Podręcznik mieści kilku rozdziałów. Każdy rozdział składa się z 
punktów, które, z kolei, mieszczą podpunkty. Na początku każdego punk-
tu są napisane pytania, dotyczące powtórzenia poprzedniego materiału. 
Odpowiadając na pytania lepiej zrozumiecie nowy materiał. Pytania za-
znaczono symbolem .

Uważnie czytajcie informację podaną w podręczniku. Najważniejsza  

informacja jest zapisana na końcu każdego punktu pod tytułem  

«Najważniejsze!». Do opracowania zadań praktycznych w rubryce  
«Pracujemy przy komputerze» podane są ćwiczenia z algorytmami wy-
konywania zadań.
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Na końcu każdego punktu są napisane pytania do sprawdzania samo-
dzielnego  «Odpowiedz na pytania». Radzimy Wam odpowiadać na 
te pytania. Obok każdego pytania zaznaczono symbol, który zaznacza, że 
prawidłowa odpowiedź na pytanie odpowiada:

 – początkowemu i średniemu poziomowi nauczania;
 – poziomowi dostatecznemu;

* – wysokiemu poziomowi nauczania.

Podobnie zaznacza się też poziomy ćwiczeń praktycznych  
«Wykonaj zadania», w końcu każdego punktu. Zadania zaznaczone sym-

bolem  należy wykonywać w domu. Zadania zaznaczone symbolem  

 można wykonywać  w parach lub grupach.

Oprócz podstawowego materiału w podręczniku są rubryki:

•  «Chcesz wiedzieć więcej?»;

•  «Dla użytkowników Windows 7»;

•  «Czy wiesz, że...»;

• «Słowniczek terminów i pojęć» (na zielonym tle).
Zwracamy uwagę, że na końcu podręcznika znajduje się dodatkowy 

rozdział «Procesor tekstowy LibreOffice Writer», przeznaczony dla 
uczniów, którzy wykorzystują wolne oprogramowanie.

Na końcu podręcznika znajdziesz Słowniczek.
Pliki do wykonania zadań i ćwiczeń praktycznych znajdują się w 

Internecie pod adresem http://allinf.at.ua

Życzymy sukcesów w nauczaniu najciekawszej 
współczesnej nauki – INFORMATYKI!

Autorzy

W tym rozdziale dowiesz się o:

• wzrost– 153 cm 
• kolor
 włosów – rude
• kolor oczu – czarne
• rozmiar 
 obuwia – 38

algorytmy  
w życiu codziennym

algorytmy  
i programy

wykonawca Rudy Kot  
i system jego poleceń

wykonawców  
i system ich poleceń

obiekty i ich właściwości, 
znaczenie właściwości

polecenia

wydarzenia

Uczeń

Algorytmy i ich wykonawcyRozdział 1.

Skrypty
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1.1. OBIEKTY I WYDARZENIA

1. Co to są obiekty?
2. Przytoczcie przykłady obiektów, kilka właściwości każdego z nich, kilka zna-

czeń każdej z tych właściwości. 
3. Przytoczcie przykłady zmiany znaczeń właściwości obiektów. W rezultacie 

czego odbyły się te zmiany? 

OBIEKTY I WYDARZENIA

Wiadomo, że środowisko nas otaczające składa się z obiektów. Obiekty posiadają 
właściwości. Każda z nich ma swoje znaczenie.

Znaczenia właściwości obiektów mogą się zmieniać w wyniku działania innych 
obiektów. Na przykład obiekt człowiek maluje obiekt podłoga.

Znaczenia właściwości obiektów również mogą się zmieniać w wyniku określo-
nych procesów. Na przykład podczas deszczu zmienia się znaczenie właściwości wil-
gotność obiektu ziemia.

Z obiektem łączy się Wydarzenie, jeżeli ten obiekt wynika lub gdy kończy swoje 
istnienie, czy zmieniają się znaczenia jego właściwości.

Czasem jedno wydarzenie jest przyczyną powstania innego wydarzenia. W poda-
nych poniżej przykładach pierwsze wydarzenie jest przyczyną powstania drugiego wy-
darzenia:

• Silny wiatr spowodował opadanie liści z drzewa.

Rys. 1.1. Wiatr i liście opadające z drzewa

• Dzwonek budzika obudził chłopczyka.
• Zabrzmiał dzwonek, lekcja zaczyna się.
• Skończyła się ostatnia gra mistrzostw Ukrainy z piłki nożnej i każda drużyna 

zajęła swoje miejsce w uogólnionej tabeli.
• Użytkownik wybiera ikonę na Pulpicie, ikona zmienia kolor.
• Użytkownik wybiera obiekt prawym przyciskiem myszki, otwiera się menu kon-

tekstowe tego obiektu.
• Podwójne kliknięcie przez użytkownika ikony programu otwiera jej okno .

Podwójne

Rys. 1.2. Otwieranie okna programu

• Użytkownik obiera polecenie Rysunek ⇒ Likwidować rysunek w redaktorze 
graficznym, program likwiduje wszystkie obiekty graficzne.

W tych przypadkach uważa się, że drugie wydarzenie zależy od pierwszego.
Jednak wydarzenia mogą nie zależeć od siebie. Na przykład:
• Pada deszcz, uczeń Petrenko otrzymał 10 punktów z matematyki (rys. 1.3).

Rys. 1.3. Na lekcji matematyki

• Zakończył się bieg zawodników na 100 m, zawodnik pokonał wysokość  
2 m 10 cm.

• Uczeń wyszedł z domu, od przystanku odjechał autokar (rys. 1.4).

Rys. 1.4. W drodze do szkoły



9

ALGORYTMY I ICH WYKONAWCY Rozdział 1

8

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. 

1. Na pulpicie wykonaj podwójne kliknięcie w 
ikonę programu Events (ang. events – wyda-
rzenia). Zapisz w zeszycie, jakie wydarzenia 
miały miejsce.

2. W oknie z programem wybierz przycisk 
Wybierz mnie (rys. 1.5). Zapisz w zeszycie, 
jakie wydarzenia miały miejsce.

3. W oknie programu wybierz przycisk 
Wydarzenie 1 (rys. 1.6). Zapisz w zeszycie, 
jakie wydarzenia miały miejsce.

Rys. 1.6

4. Wybierz przycisk Wydarzenie 1 ponownie. Zapisz w zeszycie, jakie wydarzenia 
miały miejsce.

5. W oknie programu wybierz przycisk Wydarzenie 2. Zapisz w zeszycie, jakie 
wydarzenia miały miejsce.

6. Wybierz przycisk Wydarzenie 2. jeszcze kilka razy. Zapisz w zeszycie, jakie 
wydarzenia miały miejsce.

7. W oknie programu wybierz przycisk Wydarzenie 3. Zapisz w zeszycie, jakie 
wydarzenia miały miejsce.

8. Wybierz przycisk Wydarzenie 3. jeszcze kilka razy. Zapisz w zeszycie, jakie 
wydarzenia miały miejsce.

9. Wprowadź liczbę 12. Zapisz w zeszycie wydarzenia, jakie miały miejsce.
10. Wprowadź liczbę 958. Zapisz w zeszycie wydarzenia, jakie miały miejsce.
11. Wprowadź liczbę 1534. Zapisz w zeszycie, jakie wydarzenia miały miejsce.
12. Zapisz w zeszycie kilka wydarzeń, jakie miały miejsce i które niezależne od siebie.
13. Zamknij wszystkie otwarte okna programu Events.

Rys. 1.5

Najważniejsze!

Zmiana znaczenia właściwości obiektu zachodzi w wyniku działań innych obiek-
tów lub przez odbywające się określone procesy.

Z obiektem ma miejsce wydarzenie, jeżeli ten obiekt powstaje lub gdy przestaje 
istnieć, czy gdy zmienia się znaczenie jego właściwości.

Gdy wydarzenie jednego wydarzenia powoduje inne wydarzenie, wtedy drugie wy
darzenie zależy od pierwszego.

Gdy określone wydarzenie nie jest spowodowane innym wydarzeniem, wydarze
nia uważamy niezależnymi od siebie.

Odpowiedz na pytania

1 . Co jest przyczyną zmiany znaczeń właściwości obiektów?
2 . W jakich przypadkach mówimy, że z obiektem łączy się wydarzenie?
3 . Kiedy uważamy, że wydarzenie zależy od innego wydarzenia?
4 . Kiedy uważamy, że wydarzenia niezależne od siebie?

Wykonaj zadania

1 . Podaj przykłady wydarzeń.
2 . Podaj przykłady wydarzeń, z których drugie zależy od pierwszego.
3 . Podaj przykłady wydarzeń, niezależnych od siebie.
4 . Z niżej podanych przykładów wybierz obiekty i wydarzenia:

a) płatek śniegu;
b) pada deszcz;
c) ławka;
d) skończyła się lekcja;
e) uczniowie zaczynają pracę z komputerem;
f) użytkownik zamknął okno programu.

5 . Jakie wydarzenie miało miejsce przed:
a) zamknięciem okna programu;
b) otwieraniem okna programu Paint;
c) na dysku pojawia się nowy plik z prezentacją;
d) uczniowie idą ze szkoły do domu;
e) uczeń Sydorenko zwyciężył w olimpiadzie z informatyki?

6 . Jakie wydarzenie nastąpiło po tym, jak:
a) uczeń spotkał nauczyciela;
b) użytkownik wybierze polecenie menu;
c) użytkownik wybierze obiekt prawym przyciskiem myszki;
d) użytkownik włączy komputer;
e) użytkownik przesunie lewy dolny kąt okna?
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1.2. POLECENIA I WYKONAWCY.  
SYSTEM POLECEŃ WYKONAWCY

1. W jakich przypadkach uważa się, że z obiektem łączy się wydarzenie?
2. W jakim przypadku uważa się, że określone wydarzenie zależy od innego wy-

darzenia? Podaj przykłady. 
3. Co zawiera menu okien programów i menu kontekstowe obiektów? W jakim 

celu wykorzystują dane menu?

POJĘCIE POLECENIA

Gdy nauczyciel matematyki powie uczniowi: «Oblicz sumę liczb 22,5 i 12,2 i prze-
czytaj otrzymany wynik», to uczeń wykona dodawanie i powie nauczycielowi liczbę 34,7.

Gdy matka poprosi córkę: «Pozamiataj podłogę w kuchni», to córka weźmie miotłę 
i pozamiata podłogę w kuchni.

Gdy sędzia meczu piłki nożnej w czasie gry gwizdnie, to gra zatrzyma się  
(rys. 1.7).

Rys. 1.7. Mecz piłki nożnej

Gdy użytkownik wybierze przycisk Zamknij  okna programu, to okno programu 
zamknie się.

We wszystkich podanych wyżej przykładach obiekty uczeń, córka, piłkarzy, kompu-
ter, otrzymali wiadomość z poleceniem wykonywania określonego działania. W wy-
niku wykonania poleceń pojawia się nowy obiekt – liczba 34,7, lub zmieniają się wła-
ściwości obiektów podłoga kuchenna i mecz piłkarski, lub przestaje istnieć obiekt okno 
programu. To znaczy, że zaszły określone wydarzenia.

Wiadomość, która powoduje wykonanie określonego działania, nazywa się polece
niem.

W wyniku wykonania poleceń zachodzą określone wydarzenia, między innymi, 
mogą zmieniać się znaczenia właściwości obiektów, powstawać nowe obiekty, usuwać 
się obiekty istniejące, zachodzić oddziaływania wzajemne między obiektami.

Pracując z komputerem, wykorzystaliście polecenia z menu okien programów, z 
kontekstowych menu obiektów, z menu Głównego. Po wykonaniu każdego z poleceń 
zachodzą wydarzenia z określonymi obiektami komputerowymi: oknami, ikonami, pro-
gramami, obrazkami, rysunkami, plikami itd.

WYKONAWCA I JEGO SYSTEM POLECEŃ
Obiekt, zdolny do wykonywania poleceń, nazywa się wykonawcą.
Wykonawcą poleceń może być człowiek, zwierzę, robot, różne urządzenia, 

komputer.
Polecenia wykonawcom można podawać w różny sposób:
а) zdaniami rozkazującymi, na przykład:

• Zamknij okno.
• Wypełnij prostokąt kolorem.
• Podejdź do mnie;

b) sygnałami dźwiękowymi, na przykład trzeci dzwonek w teatrze, strzał 
pistoletu na zawodach sportowych (rys.1.8);

Rys. 1.8. Zawody sportowe

c) sygnałami świetlnymi, na przykład sygnały sygnalizatora świetlnego (rys. 1.9);
d) gestami, na przykład polecenia wydawane przez odpowiednią osobę kierow com 

i pieszym na skrzyżowaniu (rys. 1.10);

Rys. 1.9.  
Sygnalizator 

świetlny

Rys. 1.10. Osoba kierująca ruchem na skrzyżowaniu



13

ALGORYTMY I ICH WYKONAWCY Rozdział 1

12

f) wybieraniem polecenia menu lub przycisku sterowania w oknie czy podwójnym 
kliknięciem w ikonę;
oraz innymi sposobami.

Dla każdego wykonawcy istnieją polecenia, które można wykonać i polecenia, któ-
rych on wykonać nie może.

Na przykład wykonawca uczeń może wykonać polecenia:
• Popatrz na tablicę
• Otwórz podręcznik
• Zapisz w zeszycie rozwiązanie zadania
• Posłuchaj odpowiedź Saszy,

lecz nie może wykonać polecenia Skocz na wysokość 10 m.
Wykonawca pies tresowany może wykonać polecenia, których nauczył go gospo-

darz (rys. 1.11):
• Siedź
• Obok
• Służyć,

lecz nie może wykonać polecenia Oblicz iloczyn liczb 125 і 1837.

Rys. 1.11. Pies tresowany

Wykonawca komputer może wykonywać polecenia, na przykład:
• Uruchomić program
• Przechować plik z obrazkiem na dysku,

lecz nie może wykonać polecenia Posprzątaj w pokoju.
W tym samym czasie polecenie Posprzątaj w pokoju może wykonać inny wyko-

nawca, na przykład człowiek czy specjalnie nauczony robot.
Zbiór poleceń, które może wykonać wykonawca, nazywa się systemem poleceń 

wykonawcy.
Każdy wykonawca wykonuje polecenia, należące do systemu poleceń, w określo-

nym środowisku. W rozważanych powyżej przykładach dla wykonawcy uczeń ośrod-
kiem jest szkoła, dla wykonawców piłkarzy – pole piłkarskie, dla wykonawcy córka – 

kuchnia itd. W innych przykładach wykonawcy mogą wykonywać polecenia i w innych 
ośrodkach. 

Zwracamy uwagę! Każdy wykonawca może wykonywać tylko te polecenia, które 
należą do systemu jego poleceń.

PROGRAM SCRATCH

Zapoznamy się z programem Scratch (ang. scratch – zadrapanie). Program prze-
znacza się do stwarzania, redagowania i wykonania poleceń różnymi wykonawcami. 
Wykonując polecenia, wykonawcy mogą poruszać się, rysować, rozmawiać, zmieniać 
swój wygląd zewnętrzny, wykonywać obliczenia itd.

Do uruchamiania programu Scratch można wykorzystać menu (Start ⇒ 

Wszystkie programy ⇒ Scratch ⇒ Scratch) lub ikonę  na Pulpicie. Po tym 

otwiera się główne okno programu, podzielone na trzy części: lewą, środkową i pra
wą (rys. 1.12):

1

2

7

4 5 6

9

8

3

1. Paleta bloków 6. Pasek narzędzi
2. Bloki z poleceniami 7. Ekran
3. Przyciski grup bloków poleceń 8. Przyciski do dodawania
4. Obszar skryptów  nowych wykonawców
5. Pasek menu 9. Lista wykonawców

Rys. 1.12. Okno programu Scratch
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W lewej części okna znajdują się bloki z poleceniami dla wykonawców. Ta część 
okna nazywa się paletą bloków (rys. 1.12, 1). Dla łatwości polecenia podzielono na 
osiem grup z napisami na przyciskach: Ruch, Widok, Dźwięk, Ołówek i inne 
(rys. 1.12, 3) w górnej części palety bloków. Jeden z wybranych przycisków koloruje 
się w określony kolor, przeznaczony do danej grupy poleceń, a w dolnej części palety 
bloków (rys. 1.12, 2) otwiera się lista poleceń tej grupy. Na rysunku 1.12 przedstawiono 
polecenia z różnych grup.

 W centralną część okna można przekładać bloki z rozkazami z palety bloków. To 
wygodnie, na przykład wtedy, kiedy trzeba wykonać rozkazy z różnych grup. Ta część 
okna nazywa się obszarem skryptów (ang. script – scenariusz) (rys. 1.12, 4).

W prawej części okna znajduje się ekran 
(rys. 1.12, 7). Ekran jest środowiskiem do wy-
konywania poleceń przez wykonawców. Po 
uruchomieniu programu Scratch pośrodku 
ekranu pojawia się wykonawca Rudy Kot, 
chociaż na ekranie można umieszczać i ukła-

dać algorytmy i dla innych wykonawców. Rozmiary ekranu – 480 × 360 kroków 
Rudego Kota. Początkowe standardowe położenie wykonawcy – środek ekranu. 
Początkowe położenie wykonawcy można zmieniać, przeciągając go w inne miej-
sce ekranu.

Aby Rudy Kot wykonał polecenie, należy użyć odpowiedni blok na palecie  
bloków czy w obszarze skryptów. Na przykład przy wybieraniu bloku 

przemieścić się o kroków  wykonawca przemieszcza się do przodu o 10 kroków.

Rozpatrzymy bardziej szczegółowo trzy polecenia z grupy Ruch (bloki niebieskie-
go koloru) i jedno polecenie z grupy Widok (bloki fioletowego koloru) (tab. 1.1).

Tabela 1.1
Polecenia i wydarzenia, zachodzące po wykonaniu poleceń

Polecenie Wydarzenie, które wydarzyło się 
po wykonaniu polecenia

przemieścić się o kroków Wykonawca idzie do przodu 10 kroków

obróć się o stopni Wykonawca obraca się o 15 stopni zgodnie ze 
wskazówką zegara

obróć się o stopni Wykonawca obraca się o 15 stopni przeciwko 
wskazówki zegara

Mów  cześć  w ciągu sekund
Obok wykonawcy pojawia się nadpis 

«Cześć!» , który znika po 2 sekundach

Scenariusz – szczegółowo ułożony 
plan przeprowadzenia dowolnej 
imprezy, wykonywania różnych 
działań.

Niektóre bloki z poleceniami posiadają jedno, dwa lub trzy pola, w których mie
szczą się określone znaczenia. Znaczenia te można zmieniać. W tym celu należy:

1. Znaleźć określone pole bloku.
2. Wprowadzić z klawiatury potrzebne znaczenie.
3. Nacisnąć klawisz Enter lub dowolny punkt poza blokiem.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

Podamy Rudemu Kotu polecenia, aby obszedł scenę wzdłuż prostokąta o bokach 
400 i 300 kroków, przywitał się w prawym górnym i lewym dolnym kątach prostokąta 
w ciągu 4 sekund i wrócił do pozycji wyjściowej. W tym celu należy:

1. Uruchomić program Scratch.
2. Przeciągnąć Rudego Kota w lewy górny kąt ekranu.
3. Podać Rudemu Kotu polecenie naprzód 400 kroków. W tym celu należy:

1. Otworzyć grupę poleceń Uruchom.
2. Wprowadzić z palety bloków przemieścić się o kroków  zamiast licz-

by 10 liczbę 400, a dokładnie:
1. Wybrać pole bloku.
2. Wprowadzić w pole liczbę 400.
3. Nacisnąć klawisz Enter lub dowolny punkt poza blokiem.

3. Wybrać na palecie bloków blok z poleceniem 
przemieścić się o kroków .

4. Podać Rudemu Kotu polecenie mów «Cześć!» w ciągu 4 sekund. W tym celu 
należy:
1. Otworzyć grupę poleceń Widok.
2. Wprowadzić z palety bloków mów  cześć  w ciągu sekund  zamiast 

liczby 2 liczbę 4, a dokładnie:
1. Wybrać drugie pole bloku.
2. Wprowadzić w pole liczbę 4.
3. Nacisnąć klawisz Enter lub dowolny punkt poza blokiem.

3. Wybrać na palecie bloków blok z poleceniem

 mów  cześć  w ciągu sekund .

5. Podać Rudemu Kotu polecenie obrócić się zgodnie ze wskazówką zegara o 
90 stopni. W tym celu należy:
1. Otworzyć grupę poleceń Uruchom.
2. Wprowadzić z palety bloków obróć się o stopni  zamiast liczby 

15 liczbę 90, a dokładnie:
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1. Wybrać pole bloku.
2. Wprowadzić w pole liczbę 90.
3. Nacisnąć klawisz Enter lub dowolny punkt poza blokiem.

3. Wybrać na palecie bloków blok z poleceniem 

obróć się o stopni90
.

6. Podać Rudemu Kotu polecenie idź 300 kroków.
7. Podać Rudemu Kotu polecenie obrócić się zgodnie z ruchem wskazówek  

zegara o 90 stopni.
8. Podać Rudemu Kotu polecenie idź 400 kroków.
9. Otworzyć grupę poleceń Widok.

10. Przeciągnąć blok z poleceniem mów «Cześć!» w ciągu 2 sekund z palety blo
ków w obszar skryptów.

11. Podać Rudemu Kotu polecenie mów «Cześć!» w ciągu 4 sekund, stosując blok 
z odpowiednim poleceniem w obszarze skryptów.

12. Otworzyć grupę poleceń Ruch.
13. Podać Rudemu Kotu polecenie obróć się zgodnie z ruchem wskazówek zega

ra o 90 stopni.
14. Przeciągnąć blok z poleceniem idź 10 kroków z palety bloków w obszar  

skryptów.
15. Podać Rudemu Kotu polecenie idź 300 kroków, stosując blok z odpowiednim 

poleceniem w obszarze skryptów.
16. Podać Rudemu Kotu polecenie obróć się zgodnie z ruchem wskazówek zega

ra o 90 stopni.
17. Zamknąć okno programu nie zachowując zmian.

Najważniejsze!

Polecenie – słowo lub zwrot, zwykle umieszczone w menu, wybierane w celu wy-
konania określonej czynności. W wyniku wykonania poleceń zachodzą niektóre wyda-
rzenia.

Obiekt, zdolny wykonywać polecenia, nazywa się wykonawcą. W jego roli może 
występować człowiek, zwierzę, robot, różne urządzenia, komputer.

Polecenia wykonawcom można podawać różnymi sposobami: zdaniami rozkazują-
cymi, sygnałami dźwiękowymi, sygnałami świetlnymi, gestami, wybieraniem polece-
nia menu lub przycisku okna i innymi. 

Zbiór poleceń, wykonywanych przez wykonawcę, nazywa się systemem poleceń 
wykonawcy.

Każdy wykonawca wykonuje polecenia, które należą do jego systemu poleceń, w 
określonym środowisku. Na przykład środowiskiem wykonania poleceń wykonawcy 
Rudy Kot jest ekran.

Aby wykonawca Rudy Kot wykonał polecenie, należy wybrać blok z poleceniem z 
palety bloków czy obszaru skryptów.

Aby zmienić znaczenie w palecie bloku, należy:
1. Wybrać odpowiednią paletę bloku.
2. Wprowadzić z klawiatury potrzebne znaczenie.
3. Nacisnąć klawisz Enter lub wybrać dowolny punkt poza blokiem.

Odpowiedz na pytania

1 . Co nazywamy poleceniem?
2 . Jak nazywa się obiekt zdolny do wykonywania polecenia?
3 . Jakie obiekty mogą być wykonawcami?
4 . Jakimi sposobami można podawać polecenia wykonawcom?
5 . Co nazywamy systemem poleceń wykonawcy?
6 . W jakim celu wykorzystuje się paleta bloków i obszar skryptów okna progra-

mu Scratch?
7 . W jakim środowisku wykonuje polecenia wykonawca Rudy Kot?
8 . Jak uruchomić polecenie wykonawcy Rudy Kot?

Wykonaj zadania

1 . Pośród podanych zdań wybierz te, które są poleceniami:
а) Zapisz przykłady.
b) Jutro będzie deszcz.
c) Przyjdź dzisiaj na trening.
d) Dzisiaj są urodziny Tetiany.

e) Rozwiąż zadanie.
f) Słońce świeci jaskrawo.
g) Nieprawidłowo napisałeś słowo.
h) Która godzina?

2*. Podaj przykłady wykonawców i poleceń z ich systemów poleceń.
3 . Podaj przykłady poleceń, które nie należą do systemu poleceń wykonawców:

а) uczeń 5. klasy;    b) komputer;    c) kucharz;    d) Rudy Kot.
4 . Podaj przykłady wykonawców, którym można podawać polecenia:

а) zdaniami rozkazującymi; d) gestami;
b) sygnałami dźwiękowymi; e) innymi sposobami.
c) sygnałami świetlnymi;

5 . Wykonawca Ołówek może wykonywać polecenia, zgodnie z którymi będzie 
przemieszczać się o jedną kratkę w prawo, w lewo, do góry lub w dół, pozosta-
wiając po sobie ślad w postaci narysowanej linii. Wykorzystamy takie polecenia 
do Ołówka:
→ – o 1 kratkę w prawo,  ↑ – o 1 kratkę do góry,
← – o 1 kratkę w lewo,  ↓ – o 1 kratkę w dół.
Wykonajcie w zeszycie takie kolejności poleceń wykonawcy Ołówek:

a) ↑↑↑→→↓↓;       b) ↑↑→↓↓←↑→.
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6 . Zapisz kolejność poleceń dla wykonawcy Ołówek, /sys-
tem poleceń opisany w zadaniu 5/, aby narysował:
а) prostokąt o bokach 5 kratek i 3 kratki (rys. 1.13, a);
b) flagę o wysokości 6 kratek i szerokości płótna 4 kratki 

i 2 kratki (rys. 1.13, b).
7*. Wyobraźcie sobie, że każdy z was jest wykonawcą. 

Zapiszcie każdy swój system poleceń, który składa się z 
trzech poleceń. Wymieńcie się swoimi zapisami. Po ko-
lei podawajcie polecenia swemu koledze i popatrzcie na 
wynik ich wykonania. Wyciągnijcie wnioski: czy prawi-
dłowo kolega wykonał polecenia ze swego systemu po-
leceń.

8 . Uruchomcie program Scratch. Ustawcie Rudego Kota w lewym dolnym kącie 
ekranu. Podajcie Rudemu Kotu polecenie, aby wyszedł na środek sceny, przy-
witał się w ciągu 5 sekund i wrócił do pozycji wyjściowej.

9 . Uruchomcie program Scratch. Ustawcie Rudego Kota w prawym dolnym ką-
cie ekranu. Podajcie Rudemu Kotu polecenie, aby szedł do przeciwległego 
kąta sceny, przywitał się w ciągu 3 sekund i wrócił do pozycji wyjściowej.

10*. Uruchomcie program Scratch. Zbadajcie, jakie wydarzenia zachodzą podczas 
wykonywania przez Rudego Kota polecenia obróć się w kierunku 90°. 
Wybierzcie po kolei różne znaczenia z listy palety bloków polecenia i wyko-
najcie odpowiednie polecenia. Wprowadź z klawiatury w blok znaczenia, któ-
rych nie ma na liście, wykonajcie odpowiednie polecenia. Wyniki badań za-
piszcie w zeszycie.

1.3. ALGORYTMY I PROGRAMY

1. Co to jest polecenie?
2. Co nazywamy systemem poleceń wykonawcy?
3. Czy przygotowywałeś potrawę, korzystając z recepty jej przygotowywania?  

W jaki sposób to robiłeś? 

POJĘCIE ALGORYTMU I PROGRAMU

Ludzie codziennie posługują się różnymi regułami, instrukcjami, przepisami, które 
zawierają określoną kolejność poleceń. Do niektórych z nich na tyle przyzwyczailiśmy 
się, że wykonujemy je bez namysłu, automatycznie.

Na przykład do przygotowania jajecznicy należy wykonać taką kolejność  
poleceń:

1. Postaw patelnię na kuchenkę gazową.
2. Połóż na patelnię kawałeczek masła.

Rys. 1.13

а)

b)

3. Włącz kuchenkę.
4. Poczekaj, aż masło się roztopi na patelni.
5. Rozbij dwa jajka i wlej je na patelnię.
6. Przypraw jajka solą i pieprzem.
7. Jajka smaż około 4 minut.
8. Wyłącz kuchenkę.
Taka kolejność poleceń nazywa się algorytmem.
Algorytm – zbiór jasno zdefiniowanych dokładnych instrukcji, których wykonanie 

doprowadzi do określonego celu.
Wykonawca algorytmu – to obiekt, zdolny do wykonywania poleceń algorytmu.
Zwracamy uwagę! Układając algorytm rozwiązywania wybranego zadania, na 

początku należy określić, dla jakiego wykonawcy jest on przeznaczony i wtedy wy-
korzystywać w algorytmie tylko te polecenia, które należą do systemu poleceń tego 
wykonawcy.

Zbudujemy algorytm rozwiązywania zadania. 

Zadanie. Są naczynie wypełnione 8 litrami 
cieczy i dwa pustych naczynia o pojemno-
ściach 5 litrów i 3 litry (rys. 1.14). Należy 
otrzymać w jednym z naczyń 1 litr cieczy.

Rozwiązanie. Wybieramy wykonawcę, 
który posiada taki system poleceń:

1) Przelać zawartość cieczy z jednego wy-
branego naczynia do innego.

2) Napełnić wybrane naczynie cieczą z innego naczynia.
3) Napisać wiadomość.
Dla wykonawcy z podanym systemem poleceń algorytm rozwiązywania zadania 

będzie wyglądać tak:
1. Napełnić 3 litrowe naczynie cieczą z naczynia 8 litrowego.
2. Przelać zawartość 3 litrowego naczynia do naczynia 5 litrowego.
3. Napełnić 3 litrowe naczynie cieczą z naczynia 8 litrowego.
4. Napełnić 5 litrowe naczynie cieczą z naczynia 3 litrowego.
5. Napisać wiadomość «1 litr cieczy otrzymano w 3 litrowym naczyniu».
Wykonawca algorytmu może nie wiedzieć o celu jego wykonania. On tylko jest 

zobowiązany szczegółowo wykonywać polecenia algorytmu, nawet nie myśląc dlacze-
go i w jakim celu należy wykonywać dane polecenia, aby rozwiązać zadanie. Takie 
wykonanie algorytmu nazywa się formalnym wykonaniem.

Dzięki formalnemu wykonywaniu algorytmów ich mogą wykonywać urządzenia 
automatyczne. Między innymi, komputer, jako wykonawca, również może wykonywać 
różnorodne algorytmy. Algorytm opracowania danych, zapisany specjalnym językiem i 
przeznaczony do wykonywania przez komputer, nazywa się programem komputero
wym. Czasem programy komputerowe nazywamy projektami czy dodatkami.

5 l 3 l

Rys. 1.14

8 l
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Współczesne programy komputerowe są dość złożone. Mogą składać się z wielu 
plików. Programy komputerowe tworzą grupy specjalistów. 

Już znacie i wykorzystywaliście takie programy komputerowe, jak redaktor gra-
ficzny Paint, redaktor prezentacji PowerPoint, program Eksplorator, Scratch i wie-
le innych.

ALGORYTMY DLA WYKONAWCY RUDY KOT

Wykonawca Rudy Kot może wykonywać tak polecenia, jak i algorytmy.
Do zbudowania algorytmu dla wykonawcy Rudy Kot należy bloki poleceń, z któ-

rych będzie składać się algorytm, przeciągnąć w obszar skryptów, łącząc każdy następ-
ny blok z blokiem poprzednim. Do uruchomienia algorytmu, znajdującego się w obsza
rze skryptów, należy wybrać z tego obszaru dowolny blok z poleceniem algorytmu.

Zbudujemy algorytm, po wykonaniu którego Rudy Kot narysuje różnymi kolorami 
kwadrat o boku długości 100 kroków. W tym celu, oprócz zbadanych poprzednio pole-
ceń grupy Uruchom, wykorzystamy niektóre polecenia grupy Ołówek (tab. 1.2).

Tabela 1.2
Polecenia wykonawcy Rudy Kot i wydarzenia, 

które zachodzą po ich wykonaniu

Polecenie Wydarzenie, które zaszło 
po wykonaniu poleceń

czyść Wyczyszcza się ekran

opuść ołówek Rudy Kot opuszcza ołówek, za po-
mocą którego pozostawia ślad pod-
czas swego przemieszczenia

podnieś ołówek Rudy Kot podnosi ołówek, po czym 
nie pozostawia śladu podczas swego 
przemieszczenia

Wybiera się kolor ołówka.
W tym celu należy:
1. Wybrać pole w bloku polecenia.
2. Wybrać potrzebny kolor z otwo-
rzonej palety kolorów

Przypominamy: aby otworzyć listę poleceń grupy, należy wybrać przycisk z napi-
sem tej grupy.

Zbudowany algorytm i go wynik będzie wyglądać tak (rys. 1.15):

Rys. 1.15. Algorytm rysowania różnokolorowego kwadratu 
o boku długości 100 kroków

 Czy wiesz, że... 

Słowo algorytm pochodzi od imienia wybitnego 
Wschodniego starożytnego uczonego Mohammed ben- 
Musa al Xorezmi (783–850) (rys. 1.16), który w swych pra-
cach naukowych sformułował w ogólnej postaci reguły wy-
konania czterech głównych działań arytmetycznych: doda-
wania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Uczeni Europy 
zapoznali się z jego pracami dzięki tłumaczeniom na łacinę. 
Podczas tłumaczenia imię autora pisano – Algorithmus. 
Tak powstało słowo algorytm. A reguły wykonania działań 
arytmetycznych, które on opracował, uważają się za pierw-
sze algorytmy. Rys. 1.16. Mohammed 

ben-Musa al-Xorezmi

dobierz kolor ołówka
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Pracujemy przy komputerze 

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zbuduj algorytm dla Rudego Kota, aby narysował 
różnymi kolorami prostokąt o bokach 80 kroków i 45 
kroków.

1. Rozmieść w obszarze skryptów algorytm, podany 
na rysunku 1.17.

2. Wykonaj algorytm. W tym celu wybierz dowolny z 
podanych bloków.

3. Podczas wykonywania algorytmu obserwuj działa-
nia Rudego Kota.

4. Przemieść Rudego Kota w inne miejsce ekranu i 
wykonaj algorytm ponownie. Co zmieni się w wy-
niku drugiego wykonania algorytmu?

Najważniejsze!

Algorytm – to przepis rozwiązania zadania, który zawiera opis danych wraz z opi-
sem czynności, które należy w określonym porządku wykonać z tymi danymi, aby osią-
gnąć zamierzony cel.

Wykonawca algorytmu – obiekt, zdolny wykonywać polecenia algorytmu.
Budując algorytm, najpierw należy określić, dla którego wykonawcy będzie prze-

znaczony i wykorzystywać w algorytmie polecenia, należące do systemu poleceń dane-
go wykonawcy.

Wykonawca algorytmu powinien szczegółowo wykonywać polecenia algorytmu, 
nie zwracając uwagę na to, dlaczego wybiera dane polecenia, aby rozwiązać zadanie. 
Takie wykonanie algorytmu nazywa się formalnym wykonaniem algorytmu.

Algorytm opracowania danych, zapisany jest specjalnym językiem i przeznaczony 
do wykonania przez komputer, nazywa się programem komputerowym.

Odpowiedz na pytania

1 . Co to jest algorytm?
2 . Jakie polecenia należą do algorytmu dla konkretnego wykonawcy?
3 . Co to znaczy formalne wykonanie algorytmu?
4 . Co to jest program?
5 . Jak zbudować algorytm dla Rudego Kota?
6 . Jak wykonać algorytm dla Rudego Kota?

Wykonaj zadania

1 . Zbuduj algorytm przygotowania herbaty.
2 . Zbuduj algorytm przygotowania swojej ulubionej potrawy.
3 . Wykonaj algorytm:

1. Oblicz sumę liczb 1 і 3.
2. Dodaj do otrzymanej sumy liczbę 5.
3. Dodaj do otrzymanej sumy liczbę 7.
4. Dodaj do otrzymanej sumy liczbę 9.
5. Dodaj do otrzymanej sumy liczbę 11.
6. Podaj wynik.

4 . Są napełnione naczynia o pojemności 8 litrów i dwa puste o pojemności  
3 litry i 5 litrów. Zbuduj algorytm napełniania jednego z naczyń dwoma litrami 
cieczy dla wykonawcy, którego system poleceń został opisany powyżej.

5 . Na półprostej współrzędnych zaznaczono liczbę zero i liczby naturalne. Na tej 
półprostej mieszka wykonawca Konik, który umie przemieszczać się po niej, 
wykonując polecenia: 1) skok o trzy odcinki jednostkowe w prawo; 2) skok o  
2 odcinki jednostkowe w lewo. Początkowe położenie Konika – punkt 0. 
Zbuduj algorytm, zgodnie z którym Konik w wyniku najmniejszej ilości sko-
ków znajdzie się w punkcie: a) 12; b) 7.

Rys. 1.18. Półprosta współrzędnych

6 . Wędkarzowi trzeba przewieźć w łódce przez rzekę wilka, kozę i kapustę. W 
łódce, oprócz wędkarza, mieści się albo tylko wilk, albo tylko koza, albo tylko 
kapusta. Na brzegu nie wolno zostawiać kozę z wilkiem czy kozę z kapustą. 
Zbuduj algorytm ich przewożenia. (To starożytnie zadanie po raz pierwszy spo-
tyka się w matematycznych rękopisach ósmego stulecia.)

7 . Zbuduj algorytm, według którego Rudy Kot namaluje na scenie dwa prosto-
kąty o różnych rozmiarach i ze stronami o różnych kolorach tak, aby zostały 
umieszczone jeden obok drugiego. Wykorzystaj polecenie zadać rozmiar 
ołówka.

8 . Zbuduj algorytm, według którego Rudy Kot namaluje na scenie dwa prostoką-
ty o różnych rozmiarach i ze stronami o różnych kolorach tak, aby one roz-
mieszczały się jeden poza innym.

1.4. SPOSOBY PODAWANIA ALGORYTMÓW

1. Co to jest algorytm?
2. Którymi sposobami można podawać rozkazy wykonawcom? Przytocz przy-

kłady.
3. Do czego służą polecenia Zapisz (Zachowaj) i Zapisz jako? Jak ich można 

wykonać w redaktorze prezentacji? Jaka jest odmienność w ich wykonaniu? 

wyczyść
opuść ołówek

idź do przodu

wybierz kolor ołówka

obróć się o
wybierz kolor ołówka

kroków
stopni

idź do przodu kroków
obróć się o stopni
wybierz kolor ołówka

idź do przodu kroków
obróć się o stopni
wybierz kolor ołówka
idź do przodu kroków
obróć się o stopni
opuść ołówek

Rys. 1.17
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SPOSOBY  ZAPISYWANIA  ALGORYTMÓW

Już wiecie, że polecenia wykonawcom można zapisywać na różne sposoby: zdania-
mi rozkazującymi, sygnałami dźwiękowymi czy świetlnymi, gestami, wyborem polece-
nia menu czy przycisku okna i innymi.

Odpowiednio do tego algorytmy można przedstawiać w różnych postaciach:
• słownej;
• kolejnością specjalnych sygnałów;
• graficznej
i innych.
Algorytmy przygotowania jajecznicy, napełniania 1 litra cieczy w naczyniu i inne, 

rozpatrzone wyżej, podawane są za pomocą słów. Polecenia takiego algorytmu zapisu-
ją się w postaci kolejności zdań rozkazujących w określonym porządku.

Przykładem algorytmu, przedstawionego kolejnością sygnałów świetlnych, jest 
kolejność sygnałów sygnalizatora świetlnego:

1. Światło czerwone (Stój).
2. Światło żółte (Przygotuj się do przejścia jezdni).
3. Światło zielone (Przechodź jezdnię).
Przykładem algorytmu, przedstawionego kolejnością sygnałów dźwiękowych, jest 

kolejność dzwonków w teatrze przed początkiem przedstawienia:
1. Pierwszy dzwonek (Przygotuj się do wejścia na salę).
2. Drugi dzwonek (Wchodź na salę i zajmij swoje miejsce).
3. Trzeci dzwonek (Zaczyna się  przedstawienie).
Jeszcze jednym sposobem przedstawiania algorytmu jest sposób graficzny lub w 

postaci schematu blokowego.
W schemacie blokowym algorytmu każde polecenie zapisuje się w figurze geome-

trycznej (bloku) określonej postaci. Bloki łączą się strzałkami, które wskazują, jakie 
polecenie jest następnym. Podajemy niektóre elementy (bloki) schematu blokowego 
algorytmu (tab. 1.3).

Tabela 1.3
Niektóre elementy (bloki) schematu blokowego algorytmu

Nazwa Symbol Przeznaczenie

Terminator Początek lub koniec algorytmu

Proces Wykonanie jednego lub kilku poleceń

Dane Wprowadzenie danych lub wyprowadze-
nie wyników

Tak wygląda schemat blokowy algorytmu napełniania naczynia 1 litrem cieczy, roz-
patrzony w punkcie 1.3 (rys. 1.19):

Początek

Koniec

Napełnić 5 litrowe naczynie
z 3 litrowego

Napełnić 3 litrowe naczynie
z 8 litrowego

Przelać z 3 litrowego naczynia
w 5 litrowe 

Napełnić 3 litrowe naczynie 
z 8 litrowego

Napisać wiadomość
«1 litr cieczy otrzymano 

w 3 litrowym naczyniu»

Rys. 1.19. Schemat blokowy algorytmu otrzymania 1 litra cieczy

Zbudujemy algorytm obliczenia wartości wyrażenia 73 + (37 – 12) ⋅ 15 dla wyko-
nawcy do systemu poleceń którego należą polecenia:

1) Wykonywać działania arytmetyczne.
2) Zapamiętywać wynik obliczeń wartości działań arytmetycznych.
3) Podać wyniki.
Przedstawimy algorytm w postaciach słownej i graficznej. W postaci słownej bę-

dzie on wyglądać w taki sposób:
1. Oblicz 37 – 12 i zapamiętaj wynik.
2. Pomnóż otrzymany wynik przez 15 i zapamiętaj otrzymany wynik.
3. Dodaj ostatni wynik do 73 i zapamiętaj otrzymany wynik.
4. Podaj ostatnio otrzymany wynik.
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Schemat blokowy danego algorytmu (rys. 1.20):

Początek

Koniec

Dodaj ostatni wynik
do 73 i zapamiętaj
otrzymany wynik

Pomnóż otrzymany wynik
przez 15 i zapamiętaj

otrzymany wynik

Oblicz 37 – 12 
i zapamiętaj wynik

Podaj ostatnio 
otrzymany wynik

Rys. 1.20. Schemat blokowy algorytmu obliczenia wartości  
wyrażenia 73 + (37 – 12) ⋅ 15

REDAGOWANIE ALGORYTMÓW W PROGRAMIE SCRATCH

Rozpatrzymy szczegółowo obszar skryptów okna programu Scratch. W tym ob-
szarze są trzy zakładki: Skrypty, Obrazki i Dźwięki (rys. 1.21). Aby otworzyć zakład-
kę, należy wybrać jej nazwę. 

Już wiesz, że zakładka Skrypty służy do rozmieszczenia w niej bloków z polece-
niami algorytmu dla wykonawcy. Przypominamy, 
że można rozmieszczać je w tej zakładce, przecią-
gając z palety bloków.

Algorytm, który znajduje się w zakładce 
Skryp tów, można redagować, to znaczy, że moż-

na usuwać bloki z poleceniami, przesuwać je, kopiować, dodawać nowe, zmieniać zna-
czenia w polach bloków i inne.

Aby usunąć jeden z bloków z poleceniem algorytmu, należy:

1. Wybrać przycisk Wytnij  na pasku narzędzi.
2. Wybierz blok, który należy usunąć (rys. 1.22).

Rys. 1.21. Zakładki obszaru 
skryptów

Rys. 1.22. Usunięcie bloku  
Rys. 1.23. Kontekstowe menu 

pierwszego bloku z grupy bloków

Aby usunąć grupę bloków, należy otworzyć menu kontekstowe pierwszego bloku 
grupy i wybrać polecenie usuń (rys. 1.23).

Aby blok wstawić do algorytmu, należy przeciągnąć go z palety bloków do obsza
ru skryptów i umieścić w wybranym miejscu w algorytmie. Przy tym miejsce, gdzie 
będzie znajdować się blok, zaznacza się pogrubioną białą linią. 

Blok lub grupę bloków można kopiować. W tym celu należy:
1. Otworzyć menu kontekstowe bloku lub pierwszego bloku grupy.
2. Wybrać polecenie dublować.
3. Przeciągnąć kopię bloku lub grupy blo-

ków w wybrane miejsce algorytmu 
(rys. 1.24).

4. Kliknąć lewym przyciskiem myszy.
Blok lub grupę bloków można przesuwać. 
W tym celu należy:
1. Ustawić kursor na blok lub na pierwszy 

blok grupy.
2. Kliknąć i trzymać wciśnięty lewy przy-

cisk myszy.
3. Przesunąć blok czy grupę bloków.
4. Odpuścić lewy przycisk myszy.
Przesunięcie bloku czy grupy bloków można używać, na przykład do tego, aby roz-

dzielić grupę bloków na kilka osobnych grup.

PRZECHOWYWANIE I OTWIERANIE PROJEKTÓW 

Stworzony projekt można zachować na urządzeniach pamięciowych. W tym celu 
należy wykonać Plik ⇒ Zapisz jako lub Plik ⇒ Zapisz. Sposoby zachowania danych 
na urządzeniach pamięciowych wykorzystywaliście podczas badania redaktora prezen-
tacji w klasie 5.

Rys. 1.24. Kopię grupy bloków 
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graficznym Paint. To same okno otwiera się, gdy 
zamknąć program z niezachowanym projektem.

Gdy w oknie Otwórz projekt wybrać przycisk 
Wzorce, to otworzy się lista katalogów, w których 
zachowano pliki z różnymi wzorcami ciekawych 
projektów (rys. 1.28).

Rys. 1.28. Lista katalogów z plikami wzorców projektów

Podczas wykonywania polecenia Zapisz jako otwiera się okno Zapisz projekt  
(rys. 1.25), w którym należy wybrać folder do zapisania projektu i wprowadzić w pole 
Nowa nazwa pliku nazwę pliku z projektem. Logicznie jest zachowywać projekty 
albo w folderze (katalogu) Moje projekty, albo w tym miejscu, na które wskaże  
nauczyciel.

Rys. 1.25. Okno Zapisz projekt

Katalog Moje projekty stwarzamy za pomocą przycisku Moje projekty, znajdują-
cego się w lewej części okna (rys. 1.25). Potrzebne ci nośniki danych możesz wybierać 
z listy nośników danych, otwartej za pomocą przycisku Komputer. Wybór przycisku 
Blat stwarza bieżący folder Pulpit.

W tym samym oknie można wprowadzić swoje nazwisko w pole Autor projektu, 
a w pole O projekcie – krótkie opisywanie projektu.

Po wprowadzeniu danych w pole tego okna należy wybrać przycisk OK.
Zachowany na nośniku danych plik z algorytmem można otworzyć w oknie progra-

mu Scratch. W tym celu należy wykonać Plik ⇒ Otwórz. W wyniku wykonania dane-
go polecenia otworzy się okno Otwórz projekt (rys. 1.26), w którym należy:

1. Otworzyć potrzebny katalog.
2. Wybrać plik z projektem.
3. Kliknąć na przycisk OK.
Jeżeli podczas otwierania zachowanego na nośniku projektu w obszarze skryptów 

rozmieszczono algorytm innego projektu, to otworzy się okno, za pomocą przycisku 
którego można zachować bieżący projekt na nośniku (rys. 1.27). Podobną sytuację ob-
serwowaliście, gdy otwieraliście zachowany na nośniku plik z obrazem w redaktorze 

Rys. 1.26. Okno Otwórz projekt

Rys. 1.27. Okno  
Zachowaj projekt bieżący 
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Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Uruchom program Scratch.
2. Otwórz projekt ćwiczenie 1.4.1, który znajduje się w katalogu Rozdział 1\ 

Punkt 1.4 (rys. 1.29). W tym celu:
1. Wykonaj Plik ⇒ Otwórz.
2. Wybierz przycisk Komputer w otworzonym oknie.
3. Otwórz po kolei zawartość dysku i katalogu Rozdziału 1/Punkt 1.4, w któ-

rym znajduje się plik z nazwą ćwiczenie 1.4.1.
4. Wybierz plik z nazwą ćwiczenie 1.4.1.
5. Wybierz przycisk OK.

Rys. 1.29. Okno z projektem ćwiczenie 1.4.1

3. Uruchom algorytm. Co zaszło w wyniku jego wykonania?
4. Skopiuj w obszarze skryptów grupę z dwóch ostatnich bloków. W tym celu:

1. Otwórz menu kontekstowe pierwszego polecenia tej grupy bloków idź o 100 
kroków.

2. Otwórz polecenie dublować.

3. Przenieś nową grupę poleceń i przyłącz ją do ostatniego z obecnych poleceń.
4. Kliknij lewy przycisk myszy.

5. Skopiuj grupę z czterech ostatnich bloków.
6. Wykonaj nowy algorytm. Jaki będzie wynik wykonania go? Czym różni się dru-

gie wykonanie algorytmu od pierwszego? Zapisz odpowiedź w zeszycie.
7. Otwórz grupę poleceń Ołówek.
8. Wstaw blok z poleceniem wybierz kolor ołówka w algorytm po poleceniu 

opuść ołówek. W tym celu przeciągnij blok z poleceniem w obszar skryptów i 
rozmieść go po bloku z poleceniem opuść ołówek.

9. Wstaw blok z poleceniem wybierz kolor ołówka w algorytm po drugim polece-
niu obróć się o stopni90  . Wybierz na polu kolor zielony.

10. Wykonaj zmodyfikowany algorytm. Jak zmieni się wynik wykonania algoryt-
mu? Odpowiedź zapisz w zeszycie.

11. Zachowaj projekt w swoim katalogu w pliku z nazwą ćwiczenie 1.4.1.  
W tym celu:
1. Wykonaj Plik ⇒ Zapisz.
2. Otwórz w oknie Zapisz projekt, zawartość własnego katalogu lub katalogu, 

na który wskaże nauczyciel.
3. Wprowadź na pole Nowa nazwa pliku nazwę ćwiczenia 1.4.1.
4. Wprowadź na pole Autor projektu swoje nazwisko.
5. Wybierz przycisk OK.

12. Usuń wszystkie bloki obróć się o stopni90  . Dlatego do każdego ta-
kiego bloku:
1. Wybierz przycisk Wytnij  na pasku narzędzi.

2. Wybierz blok obróć się o stopni90 .

13. Wstaw w algorytm po każdym poleceniu idź o 100 kroków blok  
obróć się o stopni90  .

14. Wykonaj zredagowany algorytm. Jak zmienia się wynik wykonania algorytmu? 
Odpowiedź zapisz w zeszycie.

15. Zachowaj projekt w swoim katalogu w pliku z nazwą ćwiczenie 1.4.2.

Najważniejsze!

Algorytmy można przedstawiać w różnych postaciach: słownej, graficznej (sche
matu blokowego), kolejnością sygnałów i innej.

W schemacie blokowym algorytmu każde polecenie zapisuje się w figurze geome-
trycznej (bloku) określonej postaci. Bloki łączą się między sobą strzałkami, wskazują-
cymi, jakie polecenie algorytmu wykonuje się następnie.
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Algorytmy dla wykonawcy w oknie programu Scratch można redagować następująco:
• usuwać jeden z bloków z poleceniem lub grupę bloków;
• kopiować jeden z bloków z poleceniem lub grupę bloków;
• przesuwać jeden z bloków z poleceniem lub grupę bloków;
• wstawiać nowy blok z poleceniem lub grupę bloków.
Projekt można zachować na nośniku danych: Plik ⇒ Zapisz jako lub Plik ⇒ Zapisz.
Zachowany na nośniku danych projekt można otwierać w środowisku Scratch:  

Plik ⇒ Otwórz.

Odpowiedz na pytania

1 . W jakich postaciach można przedstawiać algorytm?
2 . Na czym polega  przedstawienie algorytmu w postaci słownej?
3 . Na czym polega przedstawienie algorytmu w postaci graficznej?
4 . Na czym polega przedstawienie algorytmu sygnałami dźwiękowymi?
5 . Jak usuwa się z algorytmu blok?
6 . Jak usuwa się z algorytmu grupa bloków?
7 . Jak skopiować w algorytmie grupę bloków?
8 . Jak zachować projekt na nośniku danych?
9 . Jak otwiera się projekt zachowany na nośniku danych?

Wykonaj zadania

1 . Podaj przykłady przedstawienia algorytmu w postaci słownej.
2 . Podaj przykłady przedstawienia algorytmu kolejnością sygnałów.
3 . Podaj przykłady algorytmów badanych na lekcjach języka ukraińskiego.
4 . Podaj przykłady algorytmów badanych na lekcjach matematyki.
5 . Zbuduj schemat blokowy algorytmu. Wykonaj go.

1. Oblicz sumę liczb 1 i 3.
2. Dodaj do otrzymanej sumy liczbę 5.
3. Dodaj do ostatnio otrzymanej sumy liczbę 7.
4. Dodaj do ostatnio otrzymanej sumy liczbę 9.
5. Wynik zapisz w zeszycie.

6 . Naczynia o pojemności 8 litrów są napełnione i dwa pustych o pojemności  
3 litry i 5 litrów. Zbuduj schemat blokowy algorytmu otrzymania w jednym z 
naczyń 2 litrów cieczy.

7 . Jest półprosta współrzędnych z zaznaczonymi na niej liczbami zero i liczbami 
naturalnymi. Na tej półprostej mieszka wykonawca Konik, który umie chodzić 
po niej, wykonując polecenia: 1) wykonaj skok o 4 jednostki w prawo; 2) wy-
konaj skok o 3 jednostki w lewo. Wyjściowe położenie Konika – punkt 0. 
Zbuduj schemat blokowy algorytmu, zgodnie z którym Konik przy najmniej-
szej ilości skoków będzie w punkcie: a) 13; b) 22; c) 23.

Rys. 1.30. Półprosta współrzędnych

8 . Zbuduj algorytm obliczenia wartości wyrażenia (23 + 35) : (94 – 92). Podaj 
jego w słownych i graficznych postaciach. Wykonaj zawarty algorytm.

9*. Otwórz jeden z projektów, który znajduje się w katalogu Wzorce, i uruchom go. 
Co odbywa się podczas wykonywania danego projektu? Zapisz w zeszycie wy-
niki swoich obserwacji.

PRACA PRAKTYCZNA NR 1
«Budowanie algorytmów dla wykonawców w postaci słownej  

i graficznej. Wykonanie algorytmów»

1. Wykonaj algorytm:
1. Otwórz mapę Ukrainy.
2. Zmierz na mapie i zapisz w zeszycie odległość w centymetrach między 

Kijowem a Donieckiem.
3. Otrzymaną odległość pomnóż przez skalę, zaznaczoną na mapie. Wynik za-

pisz w zeszycie.
4. Podziel otrzymany iloczyn przez 100 000, aby otrzymać odległość w kilome-

trach.
5. Zapisz w zeszycie otrzymaną odległość.

2. Zbuduj algorytm obliczenia wyrażenia 22 + 34 : (72 – 55). Zapisz algorytm w 
postaci słownej. Wykonaj algorytm.

3. Zbuduj schemat blokowy algorytmu obliczenia średniej arytmetycznej czterech 
liczb. Wykonaj algorytm dla liczb 2,5; 1; 6; 0,3.

1.5. ALGORYTMY W ŻYCIU CODZIENNYM. 
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI

1. Co nazywamy algorytmem?
2. Przypomnij plan tworzenia prezentacji komputerowej.
3. Podaj plan świętowania swoich urodzin.

ALGORYTMY W ŻYCIU CODZIENNYM

Z algorytmami spotykasz się często w życiu codziennym.
Każdego rana, gdy trzeba iść do szkoły, wstajesz w określonym czasie (na przykład 

o 7 godzinie), wykonujesz gimnastykę poranną, umywasz się, jesz śniadanie, ubierasz 
się, bierzesz szkolny plecak, przygotowany wieczorem, wychodzisz z domu, idziesz lub 
jedziesz do szkoły.
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To znaczy, że każdego rana wykonujesz ten sam algorytm (rys. 1.31):
1. Obudzić się o 7 godzinie.
2. Wykonać gimnastykę.
3. Umyć się.
4. Zjeść śniadanie.
5. Ubrać się.
6. Wziąć plecak.
7. Wyjść z domu.
8. Dostać się do szkoły.

Rys. 1.31. Algorytm przygotowania się do szkoły

I dorośli, i dzieci – wszyscy wiedzą i wykonują algorytm przejścia przez jezdnię, 
gdy brak sygnalizatora świetlnego (rys. 1.32):

1. Zatrzymaj się obok chodnika.
2. Spójrz w lewo.
3. Poczekaj jeżeli z lewa jest pojazd.
4. Przejdź do środka jezdni i zatrzymaj się.
5. Spójrz w prawo.
6. Poczekaj jeżeli z prawej strony nadjeżdża pojazd.
7. Przejdź przez jezdnię do końca.

Rys. 1.32. Algorytm przejścia przez jezdnię bez sygnalizatora świetlnego

Podczas nauczania się człowiek również wykonuje dużo różnych algorytmów: roz-
wiązuje równania i zadania testowe, stosuje reguły języków ukraińskiego i obcego, 
przeprowadza doświadczenia.

Podczas rozwiązywania zadania na lekcji matematyki każdy uczeń jest wykonawcą 
algorytmu:

1. Przeczytaj temat zadania.
2. Wyjaśnij, co jest dane, a co trzeba znaleźć.
3. Ułóż plan rozwiązania zadania.
4. Napisz rozwiązanie zadania.
5. Zapisz odpowiedź.
Na lekcjach języka ukraińskiego uczniowie często wykonują algorytm wyznaczenia 

budowy słowa:
1. Wyznacz końcówkę słowa i zaznacz ją.
2. Wyznacz podstawę słowa.
3. Wybierz wyrazy jednordzeniowe.
4. Określ rdzeń słowa i zaznacz go.
5. Zaznacz przedrostek słowa.
6. Zaznacz przyrostek słowa.
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Wykonują algorytmy i na przedsiębiorstwie. 
Proces produkowania nowego wyrobu w biu-
rze projektów fabryki zawsze zaczyna się od 
projektowania danego wyrobu. Projektanci 
wykonują następny algorytm:  
1. Określ, w jakim celu będzie wykorzysty-

wać się ten wyrób, podstawowe wymaga-
nia, warunki wykorzystania go.

2. Przeanalizuj już istniejące podobne wy-
roby.

3. Zrób projekt szkicu.
4. Opracuj projekt techniczny.
5. Opracuj dokumentację techniczną.

Rys. 1.33. Algorytm projektowania nowego wyrobu 

Możesz również podać dużo przykładów wykorzystania algorytmów w życiu co-
dziennym: w nauce, działalności badawczej, podczas podróży i odpoczynku, w przed-
siębiorstwie itd.

PLANOWANIE I ALGORYTMY

Gdy chcesz spotkać się z kolegą, aby pójść do kina i obejrzeć nowy film, pływać na 
basenie i jeszcze zdążyć oglądnąć ciekawy mecz piłkarski w telewizji, należy jeszcze w 
piątek zaplanować swoją działalność w sobotę. Na przykład twój plan mógłby wyglą-
dać w taki sposób:

1. Obudzić się o 9 godzinie.
2. Zrobić gimnastykę poranną.
3. Wziąć prysznic.
4. Zjeść śniadanie.
5. Dowiedzieć się w Internecie, kiedy będzie wyświetlany wybrany film.
6. Umówić się z kolegą o spotkaniu obok kina.
7. Zjeść obiad.
8. Spotkać się z kolegą w umówiony czas.

Szkic (franc. esquisse – poprzedni za-
rys) – rysunek, zgodnie z którym po-
przednio coś się stwarza; techniczny 
rysunek, wykonany ręcznie.

Techniczny projekt – zbiór dokumen-
tów (wyrachowań, rysunków, makiet 
itd.), niezbędnych do zbudowania bu-
dowli, sporządzenia maszyn, przyrzą-
dów itd.

9. Obejrzeć film.
10. Pójść na basen o 17.00.
11. Wrócić do domu o 19.30.
12. Zjeść kolację.
13. Obejrzeć mecz piłkarski w telewizji od 20. 00 po 21.45.
14. Wziąć prysznic.
15. Położyć się spać o 22.30.

Rys. 1.34. Plan spędzenia wolnego dnia
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Jak widać, taki plan jest algorytmem, który należy wykonać, aby osiągnąć wybrany 
cel: spotkać się z kolegą, obejrzeć nowy film, pójść na basen, obejrzeć w telewizji mecz 
piłkarski. 

Uczeni radzą codziennie planować swoją działalność na dzień następny. Takie pla-
nowanie sprzyja racjonalnemu podziałowi czasu i daje możliwość wykonania ważnych 
zadań. Badania pokazują, że każda minuta, stracona na planowanie działalności, oszczę-
dza 10 minut samej działalności. 

Rekomenduje się także planowanie przeprowadzenia różnych imprez, wycieczek, 
wypraw, obchodzenia urodzin, letniego odpoczynku itd.

Nauczyciele zawsze piszą plany przeprowadzenia lekcji i imprez wychowawczych, 
uczniowie układają plany napisania streszczeń i rozwiązywania zadań, medycy planują 
profilaktyczne badania ludzi w celu ostrzegania przed chorobami, w przedsiębiorstwie 
planują dostawę surowców, aby na czas wyprodukować towar, w sklepach planują do-
starczanie towaru itd.

ZAKŁADKA OBRAZY W OKNIE PROGRAMU SCRATCH 

Wykonawcy w programie Scratch mogą wyglądać różnie, to znaczy, że mogą 
mieć kilka obrazów lub, mówi się czasem, ubrań (rys. 1.35). Można uważać, że wy-
konawca zmienia ubrania, jak aktor na scenie teatru. Obrazy te mieszczą się w zakład-
ce Obrazy.

Rozmieścić obrazy wykonawcy na zakładce Obrazy można jednym z trzech 
sposobów:

• narysować w specjalnym redaktorze gra-
ficznym, wbudowanym w środowisko 
Scratch;

• wstawić z pliku;
• sfotografować na kamerę, podłączoną do 

komputera.
Aby narysować obraz w wbudowanym re-

daktorze graficznym, należy :
1. Wybrać przycisk Rysuj zakładki Obrazy.
2. Stworzyć rysunek w oknie wbudowane-

go redaktora graficznego (rys. 1.36).
3. Kliknąć przycisk OK.
Aby wstawić obraz z pliku, należy:
1. Wybrać przycisk Importować zakładki Obrazy.
2. Wybrać przycisk Obrazy w oknie Importować obrazy (rys. 1.37).

Rys. 1.35. Zakładka Obrazy

Rys. 1.36. Okno wbudowanego redaktora graficznego

Rys. 1.37. Okno Importować obrazy 

3. Otworzyć jeden z katalogów, na przykład Animals (ang. animals – zwierzęta).
4. Wybrać potrzebny obraz.
5. Kliknąć przycisk OK.
Każdy obraz, który znajduje się na zakład-

ce Obrazy, można usuwać (wybierając przy-
cisk ), kopiować na tej samej zakładce (wy-
bierając przycisk kopiuj ), redagować w wbudowanym redaktorze graficznym 
(wybierając przycisk redaguj ).

Importować (łac. Importate – spro-
wadzać zza granicy) – brać obiekty z 
innych źródeł.
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Obrazy wykonawcy można zmieniać podczas wykonania algorytmu. Na rysunku 
1.38 przedstawiono przykład takiego algorytmu. 

W tym algorytmie wykorzystano nowe pole-
cenia:
• czekać 5 sekund z grupy Sterować – które 

zatrzymuje wykonanie algorytmu na wybrany 
czas;

• następny obraz z grupy Widok – wykona-
nie którego zmienia obraz bieżący wyko-
nawcy na następny z listy na zakładce Obraz 
(po ostatnim obrazie za następny uważa się 
pierwszy).

Na początku wykonania algorytmu wyko-
nawca używa obraz, wybrany na zakładce 
Obraz (oprowadzony ramką kolorową). Wyko
nawca zajmuje na ekranie określone miejsce (na 

przykład tak, jak pokazano na rysunku 1.39, a). Wtedy po wykonaniu pierwszych trzech 
poleceń danego algorytmu wykonawca przemieści się o 100 kroków, jego obraz zmieni 
się na następny (rys. 1.39, b). Po wykonaniu następnych trzech poleceń algorytmu wy-
konawca znów przemieści się o 100 kroków i jego obraz zmieni się na następny (rys. 
1.39, c). Po czym wykonawca wykona ostatnie polecenie algorytmu i przemieści się 
jeszcze o 100 kroków.

a) b) c)

Rys. 1.39. Wykonanie algorytmu ze zmianą obrazów

Zmieniać obrazy można w dowolnym porządku. W tym celu należy wykorzystać pole-

cenie zmień obraz na zmień obraz na  z grupy Widok. Aby ustalić na-

stępny obraz wykonawcy należy otworzyć listę pola bloku tego polecenia i wybrać ob-
raz, który będzie następnym po wykonaniu danego polecenia.

Rys. 1.38. Algorytm ze zmianą 
obrazów

ZAKŁADKA DŹWIĘK W OKNIE PROGRAMU SCRATCH 

Na zakładce Dźwięk można rozmieszczać 
dźwiękowe wiadomości, które może odtworzyć 
wykonawca (rys. 1.40). Wiadomości dźwiękowe 
można nagrać przez podłączony do komputera 
mikrofon lub wstawić w plik.

Każdą wiadomość dźwiękową, która znaj-
duje się na zakładce Dźwięk, można usunąć 
(kliknięciem przycisku ), odtworzyć (kliknię-
ciem przycisku ), zatrzymać (kliknięciem 
przycisku ).
Aby nagrać dźwiękową wiadomość przez podłą-
czony do komputera mikrofon, należy: 

1. Wybrać przycisk .
2. Wybrać przycisk  Nagrywaj w oknie 

Nagrywaj dźwięk  (rys. 1.41).
3. Mówić do mikrofonu tekst lub zaśpiewać 

piosenkę, czy nagrać melodię lub odtwo-
rzyć dźwięk w inny sposób.

4. Wybrać przycisk  Stop w oknie Nagrywaj dźwięk.
5. Wybrać przycisk OK.
W tym samym oknie znajduje się przycisk  Odtwarzaj, wybierając który można 

natychmiast posłuchać nagraną wiadomość.
Aby wstawić plik dźwiękowy, należy:
1. Wybrać przycisk importuj .
2. Wybrać przycisk Dźwięk panelu sterowania w oknie Importuj dźwięk  

(rys. 1.42).

Rys. 1.42. Okno Importuj dźwięk

Rys. 1.40. Zakładka Dźwięk

Rys. 1.41. Okno Nagrywaj dźwięk 
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3. Otworzyć wybrany katalog, na przykład Animal.
4. Wybrać w katalogu potrzebny dźwięk.
5. Wybrać przycisk OK.
Odtworzyć dźwięk podczas wykonywania algorytmu można poleceniem  

 z grupy Dźwięki. W polu bloku tego polecenia można 
otworzyć listę i wybrać potrzebny dźwięk z dźwięków, które znajdują się na zakładce 
Dźwięk.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

Stwórzcie projekt, w którym wykonawca będzie przyjmować cztery obrazy (car-
-blue, car-bug, car1, car2 (ang. car – samochód, blue – niebieski, bug – żuk)). 
Wykonawca powinien cztery razy przejść drogę po 200 kroków, obrócić się o 90 stopni 
w lewo, odtworzyć po kolei jeden z dźwięków (Trumpet1, Trumpet2, CarPassing, 
BellToll (ang. trumpet – trąba, CarPassing – przejazd samochodu, BellToll – dzwon 
dzwonnicy)) zatrzymać się w ciągu 3 sekund, zmieniając za każdym razem swój obraz 
na następny.

W tym celu:
1. Uruchom program  Scratch.
2. Otwórz zakładkę Obraz.
3. Usuń z niej wszystkie obrazy. W tym celu:

1. Wybierz przycisk  w rzędzie przycisków pod pierwszym obrazem.
2. Jeżeli obrazy zostały, powtórz polecenie 1.

4. Rozmieść na zakładce obraz car-blue. W tym celu:
1. Wybierz przycisk Przerzuć zakładki Obraz.
2. Wybierz przycisk Obraz w oknie Przerzuć obrazy.
3. Otwórz katalog Transportation (ang. transportation – transport).
4. Wybierz obraz car-blue.
5. Wybierz przycisk OK.

5. Umieść na zakładce obraz car-bug.
6. Umieść na zakładce obraz car1.
7. Umieść na zakładce obraz car2.
8. Otwórz zakładkę Dźwięk.
9. Usuń na zakładce wszystkie dźwięki.

10. Umieść na zakładce dźwięk Trumpet1. W tym celu:
1. Wybierz przycisk importuj .
2. Wybierz przycisk Dźwięk w oknie Przerzuć dźwięk.
3. Otwórz katalog Instrumenty.
4. Wybierz dźwięk Trumpet1.

5. Wybierz przycisk OK.
11. Umieść na zakładce dźwięk Trumpet2.
12. Umieść na zakładce dźwięk CarPassing (kata-

log Effects).
13. Umieść na zakładce dźwięk BellToll (katalog  

Effects).
14. Otwórz zakładkę Skrypty.
15. Umieść na zakładce Skrypty polecenia algo-

rytmu (rys. 1.43).
16. Zachowaj projekt w swoim katalogu w pliku 

pod nazwą ćwiczenia1.5_1.
17. Uruchom projekt.
18. Zamień wszystkie polecenia następny obraz 

na polecenia zmienić obraz na.
19. Wybierz na liście poleceń zmienić obraz na 

nazwy obrazów w taki sposób, aby zmieniały 
się w takim porządku: car2, car-blue, car-bug, 
car1.

20. Zachowaj projekt w swoim katalogu w pliku 
pod nazwą ćwiczenia1.5_2.

21. Uruchom projekt.
22. Zamknij okno programu Scratch.

Najważniejsze!

Algorytmy zawsze są wokół nas. Człowiek w swojej działalności składa i wykonu-
je różnorodne algorytmy. 

Jednym z przykładów algorytmów jest plan. Rekomenduje się planować swoją 
działalność na każdy dzień, a także pisać plany różnych imprez. Planowanie sprzyja 
racjonalnemu podziałowi czasu i daje możliwość wykonania najważniejszych spraw 
na czas. 

Zakładka Obraz w programie Scratch wykorzystuje się do rozmieszczenia obra
zów (ubrań) wykonawcy. Obraz wykonawcy podczas wykonania algorytmu można 
zmieniać poleceniem następny obraz czy zmienić obraz na z grupy Widok. 

Zakładka Dźwięk wykorzystuje się do rozmieszczenia dźwiękowych wiadomości, 
które może odtworzyć wykonawca. Odtworzenie przez wykonawcę wiadomości dźwię-
kowej podczas wykonywania algorytmu można wykonać poleceniem nagraj dźwięk z 
grupy Dźwięk.

Odpowiedz na pytania

1 . W jakich dziedzinach swojej działalności człowiek składa algorytmy?
2 . W jakich dziedzinach swojej działalności człowiek wykonuje algorytmy?
3 . Co jest wspólnego między planem a algorytmem?
4 . W jakim celu stosuje się zakładkę Obraz w programie Scratch?

Rys. 1.43
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5 . Jak umieścić nowy obraz na zakładce Obraz?
6 . Jakie polecenia zamieniają obraz wykonawcy podczas wykonywania algo

rytmu?
7 . W jakim celu wykorzystuje się zakładka Dźwięk w programie Scratch?
8 . Jak umieścić nową wiadomość dźwiękową na zakładce Dźwięk?
9 . Jak można odtworzyć wiadomość dźwiękową podczas wykonania algorytmu?

Wykonaj zadania

1 . Zbuduj algorytm wykonania zadań domowych na jutro. Podaj algorytm w po-
staci słownej.

2 . Zbuduj algorytm  kartki urodzinowej dla swego kolegi. Przedstaw algorytm w 
postaci schematu blokowego.

3 . Napisz plan przeprowadzenia wakacji jesiennych. Podaj algorytm w postaci 
schematu blokowego.

4 . Ułóż plan napisania artykułu o swojej klasie w gazetce szkolnej. Przedstaw al-
gorytm w postaci słownej.

5 . Stwórz projekt w programie Sctrach, w którym wykonawca przyjmuje obrazy 
różnych środków transportu. Napisz scenariusz danego projektu. Samodzielnie 
wybierz odpowiednie dźwięki.

6 . Stwórz projekt w programie Sctrach, w którym wykonawca przyjmuje obrazy 
ludzi. Napisz scenariusz danego projektu. Wykorzystaj dźwięki, samodzielnie 
nagrane.

7*. Stwórz projekt, w którym wykorzystasz obrazy wykonawcy, stworzone przez 
ciebie w wbudowanym redaktorze graficznym. Napisz scenariusz danego pro-
jektu. Wykorzystaj dźwięki, samodzielnie nagrane.

PRACA PRAKTYCZNA NR 2
«Budowanie algorytmów i wykonanie ich w środowisku 

wykonania algorytmów Scratch»

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Stwórz projekt dla wykonawcy Rudy Kot, po wykonaniu którego narysuje on 
prostokąt o bokach 100 i 50 i kwadrat o bokach 75. Sąsiednie boki prostokąta 
powinni być różnego koloru, a przeciwległe – jednakowego. Kwadrat i prostokąt 
nie mogą przecinać się. Zachowaj projekt  w swoim katalogu w pliku z nazwą 
praktyczna 2.1.

2. Sporządź projekt, w którym wykonawca zmienia obrazy z folderu Fantasy. 
Sporządź scenariusz tego projektu. Zapisz go do zeszytu. Wykorzystaj głoski, któ-
re odpowiadają wybranym przez ciebie obrazom. Zachowaj projekt w swoim fol-
derze w pliku pod nazwą praktyczna 2.2.

system operacyjny 
i jego przeznaczenie

wyszukiwanie obiektów 
systemów plików

działania z obiektami  
systemu plików: tworzenie,
wydzielanie, kopiowanie,
przemieszczenie, usuwanie,
zmiana nazwy pliku 

system plików,
jego przeznaczenie
i obiekty

W tym rozdziale poznasz:

System operacyjnyRozdział 2.
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2.1. SYSTEM OPERACYJNY

1. Co to jest program komputerowy? 
2. Czym są plik, katalog, urządzenie zachowania danych? 

Jak je zaznaczamy? 
3. Przelicz główne obiekty okna programu i ich przeznaczenie. 

POJĘCIE SYSTEMU OPERACYJNEGO

Z poprzedniego rozdziału już wiesz, że program komputerowy – to algorytm, prze-
znaczony do wykonania programu przez komputer. Wiesz także, że programy mogą być 
różne. Są programy do pracy z rysunkami, tekstami, prezentacjami itd.

Są jednak programy, które mają osobliwe znaczenie do pracy komputera. Są to 
systemy operacyjne (skrócono SO). Komputer nie może pracować bez systemu ope-
racyjnego.

System operacyjny – to zbiór programów, przeznaczony do:
• sterowania pracą urządzeń komputera (jednostka centralna, urządzenia zachowa-

nia danych, urządzenia, które służą do wprowadzania i wyprowadzania danych);
• organizacja wymiany danych między użytkownikiem i komputerem;
• możliwości wymiany danych między urządzeniami komputera;
• organizacji przechowywania danych na nosicielach danych;
• zabezpieczenia wykonania innych programów;
• uzgodnienia jednoczesnej pracy różnych programów.
Wszystkie programy posługują się systemem operacyjnym do przekazywania da-

nych do urządzeń zachowania danych, do urządzeń wyprowadzenia danych.
System operacyjny wykonuje swoje funkcje, nie wyświetlając swoich działań użyt-

kownikom. Na przykład podczas zachowania rysunku lub prezentacji w pliku system 
operacyjny wykonuje kilka operacji związanych z przekazywaniem poleceń i  zwraca-
nia zachowanych danych i otrzymywania od niego odpowiedzi (czy urządzenie jest 
gotowe do zapisywania danych, czy jest wolne miejsce, czy w katalogu plików już jest 
plik z taką nazwą, czy sukcesywnie przeszło zapisywanie), a użytkownik widzi tylko to, 
że po wybraniu przycisku Zapisz w katalogu pojawia się jeszcze jeden obiekt. Takie 
przechowywanie detali pracy z urządzeniami pozostawia użytkownikowi więcej czasu 
do twórczej działalności.

Systemy operacyjne rozróżniamy według typów komputerów, dla których one są 

przeznaczone. Tak, do komputerów stacjonarnych stosuje się systemy operacyjne 

Windows XP , Windows 7 , Windows 8 , MacOS , Android  , 

Chrome OS  i inne. W superkomputerach stosuje się systemy operacyjne Unix 

, IRIX , Solaris  i inne. Są systemy operacyjne, 

które stosują do obu typów komputerów, na przykład Linux .

GRAFICZNY INTERFEJS 
SYSTEMU OPERACYJNEGO

W klasach 5. i 6. wykorzystywaliście niektóre kolejności działań do uruchomienia 
programów, do sterowania pracą, do wykonywania działań nad obiektami. Aby więc 
otworzyć menu kontekstowe obiektu, najeżdżaliście kursorem na obiekt i klikaliście 
prawym przyciskiem myszy. Żeby zamknąć okno programu wybieraliście przycisk 
Zamknij  na pasku tytułu okna programu. Przykazywaliście polecenia systemowi 
operacyjnemu czy programowi redaktora graficznego, stosując określone elementy do 
podania tych poleceń. Są to elementy z grupy WIMP (ang. Windows, Icons, Menus, 
Pointer – okna, ikony, menu, wskaźnik) (rys. 2.1). Sens jego tkwi w tym, że użytkownik 
pracuje z modelami obiektów systemu operacyjnego – ikonami, które pokazują się w 
oknach ekranu. Działania nad obiektami wykonują się poleceniami menu, wybranymi 
za pomocą kursora. To z kolei powoduje, że «obcowanie» z komputerem staje się bar-
dziej proste i zręczne.

2

1

3 4

1. Okno 3. Wskaźnik
2. Menu  4. Ikona (piktogram)

Rys. 2.1. Obiekty interfejsu graficznego
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O systemach operacyjnych, stosujących WIMP, mówi się, że posiadają one inter

fejs graficzny (ang. inter – między, face – twarz; elementy zabezpieczenia wymiany 
danych pomiędzy dwoma obiektami). Interfejs użytkownika systemu operacyjnego to 
jest zbiór elementów i zasad, za pomocą których użytkownik może przekazywać pole-
cenia systemowi operacyjnemu i otrzymywać wiadomość o przebiegu czy rezultacie 
wykonania podanego polecenia.

Większość współczesnych systemów operacyjnych do komputerów stacjonarnych 
stosuje interfejs graficzny. System operacyjny, interfejs graficzny, którego używaliście 
w klasie 5. i na początku klasy 6., nazywa się Windows XP.

SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS XP I JEGO OBIEKTY

Już wiecie, że po włączeniu komputera uruchamia się system operacyjny Windows 
XP i na ekranie monitora pojawia się Pulpit, na którym znajdują się ikony systemu 
operacyjnego.

Podstawowymi obiektami systemu operacyjnego Windows XP są:
• okna;
• urządzenia przechowywania danych;
• katalogi;
• pliki;
• skróty.
Każdemu z tych obiektów, oprócz okien, odpowiada ikona (piktogram) z nazwą. 

Z większością obiektów zapoznaliście się w klasie 5. Wyjątkiem jest skrót. 
Skrót do pliku jest małą kopią pliku oryginal-

nego, który odsyła nas do oryginału (rys. 2. 2). Na 
przykład plik, katalog, urządzenie przechowywa-
nia danych. Ikonę skrótu zazwyczaj dodatkowo 
zaznaczono strzałką . Jednak w niektórych 
przypadkach takiej strzałki na ikonach nie ma.

Skrót przeznacza się do szybkiego dostępu do 
obiektu. Na przykład, aby uruchomić program 
Scratch, należy wykonać kolejność działań  
Start  ⇒ Wszystkie programy ⇒ Scratch ⇒ 
Scratch, a można umieścić skrót na Pulpicie lub 
pasku zadań, czy menu start i uruchomić program 
jednym działaniem – podwójnym kliknięciem na 
skrócie Scratch.

Po podwójnym kliknięciu na skrócie, zachodzi 
działanie, które zależy od rodzaju obiektu:

• plik programu – uruchomi się program;
• plik z rysunkiem, tekstem, prezentacją, filmem – w oknie programu, który opra-

cowuje pliki danego typu, otworzy się zaznaczony plik;

1. Skrót (nazwa)
 katalogu
2. Skrót urządzenia 
 przechowywania
 danych

Rys. 2.2. Ikony obiektów 
oraz ich skróty

1

2

• katalog – uruchomi się program Eksplorator, w oknie którego znajduje się lista 
nazw plików i katalogów danego katalogu;

• urządzenie przechowywania danych – uruchomi się program Eksplorator, w 
oknie którego znajdują się listy nazw plików i katalogów nośnika danych.

Zauważymy, że OS Windows ХР zawiera specjalne katalogi: Moje dokumenty, 
Mój komputer, Otoczenie sieciowe, Kosz. Ich ikony (rys. 2.3) i właściwości różnią się 
od katalogów standardowych. Przeznaczenie katalogów:

• Moje dokumenty – do przechowywania dokumentów, zdjęć, rysunków, filmów 
określonego użytkownika;

• Mój komputer – umożliwia przeglądanie wszystkich dokumentów i katalogów 
z danego komputera;

• Otoczenie sieciowe – w tym oknie można obejrzeć wszystkie pliki i katalogi 
dostępne w sieci lokalnej;

• Kosz – służy do przechowywania wszystkich usuniętych dokumentów, umożli-
wia też ich przywracanie.

Rys. 2.3. Ikony specjalnych katalogów 

Na pasku zadań, po prawej stronie od przycisku Start, 
znajduje się pasek narzędzi szybki dostęp (rys. 2. 4). Ten 
pasek narzędzi zawiera nazwy programów i umożliwia szyb-
kie uruchomienie często używanych programów. Uruchomia 
się programy poprzez wybór odpowiedniego skrótu, w odróżnieniu od uruchomiania 
programu za pomocą ikonki, umieszczonej w jakimś folderze lub na pulpicie.

Dla użytkowników Windows 7

W systemie operacyjnym Windows 7 ikony specjalnych katalogów mają odpo-
wiedni widok, przedstawiony na rysunku 2.5. Katalog przeznaczony do przechowywa-
nia plików i folderów użytkownika ma nazwę identyczną z nazwą użytkownika kompu-
tera. Na przykład na przedstawionym rysunku katalog z dokumentami użytkownika 
Autor ma nazwę Autor.

Rys. 2.5. Ikony specjalnych katalogów w Windows 7

Rys. 2.4. Pasek 
szybki dostęp

Autor Komputer Otoczenie  
sieciowe

Kosz

Moje 
dokumenty

Mój 
komputer

Otoczenie 
sieciowe

Kosz
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Czy wiesz, że…

Pierwsze komputery nie posiadali systemów operacyjnych. Dlatego każdy pro-
gram zawierał dużo poleceń, nie powiązanych z ich przeznaczeniem, a zabezpie-
czał, na przykład, rozmieszczenie danych w pamięci komputera i  przekazywanie je 
do procesora (jednostki centralnej). Tym samym zwiększał się rozmiar wszystkich 
programów oraz czas ich napisania i wymagało od programistów wiedzy o pracy i 
budowie urządzeń danego komputera. Gdy program przerzucali na inny komputer, to 
tekst tego programu prawie całkowicie się przepisywał.

Pierwszym OS uważa się GM-NAA I/O, opracowany korporacjami General Mo-
tors i North American Aviation do komputera IBM /704 w 1955 roku.

 Chcesz wiedzieć więcej

Do ustawienia OS należy wykonać specjalną operację, która nazywa się instalowa-
niem systemu operacyjnego. Podczas instalacji OS rozmieszcza się na wybranym nośniku 
danych i wyregulowuje się jej oddziaływanie z urządzeniami komputera. Nośnik danych, na 
którym znajduje się system operacyjny, nazywa się systemowym.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Za pomocą ikony na Pulpicie lub w Menu głównym otwórz kontekstowe menu 
obiektu Mój komputer.

2. Przeglądnij listę poleceń kontekstowego menu obiektu Mój komputer.
3. Wybierz polecenie Właściwości w oknie, które otworzyło się na zakładce 

Ogólne, określ nazwę systemu operacyjnego komputera i nazwę użytkownika 
komputera.

4. Zamknij okno Właściwości.
5. Dwukrotnie kliknij na obiekcie Mój komputer. Określ, jaki program się uru-

chomił.
6. Określ, ile i jakich urządzeń przechowywania danych podłączono do komputera.
7. Zamknij okno Mój komputer.
8. Za pomocą ikony znajdującej się na Pulpicie otwórz menu kontekstowe obiektu 

Kosz.
9. Wybierz polecenie Otwórz.

10. Jak nazywa się otworzone okno? Czy są obiekty w roboczym obszarze okna? 
Jeżeli są, to jakie?

11. Zamknij okno programu.
12. Przeciągając Kalkulator z menu Standard wraz z wciśniętym klawiszem Ctrl, 

rozmieść ikonę programu Kalkulator na Pasku szybkiego dostępu.
13. Uruchom program Kalkulator, stosując nazwę programu na Pasku szybkiego 

dostępu.
14. Zamknij okno programu.

Najważniejsze!

System operacyjny służy do sterowania ogólnymi działaniami komputera. Praca 
współczesnego komputera nie jest możliwa bez systemu operacyjnego.

Systemy operacyjne przeznaczono do sterowania pracą urządzeń komputera, orga-
nizacji wymiany danych między użytkownikiem i komputerem, przechowywania da-
nych na nośnikach danych, zapewniania wykonania innych programów, sterowania jed-
nocześnie pracą różnych programów.

Interfejs systemu operacyjnego  umożliwia wykonywanie operacji z użyciem ikon, a 
nie poleceń tekstowych. Z jego pomocą użytkownik może podawać polecenia systemowi 
operacyjnemu i otrzymywać wiadomości dotyczące wyniku wykonania danego polecenia.

W OS z interfejsem graficznym wymiana danymi pomiędzy użytkownikiem i 
komputerem realizuje się za pośrednictwem okien, ikon, menu i wskaźnika.

Głównymi obiektami systemu operacyjnego Windows ХР są: okna, urządzenia 
przechowywania danych, katalogi, pliki, skróty.

Skrót odsyła do pliku oryginalnego.
OS Windows XP zawiera specjalne katalogi: Moje dokumenty, Mój komputer, 

Otoczenie sieciowe, Kosz.

Odpowiedz na pytania

1 . Do czego służy system operacyjny?
2 . Co to jest interfejs systemu operacyjnego?
3 . Co znaczy WIMP? W jakim celu stosuje się technologię WIMP w OS Win

dows ХР?
4 . Z jakimi głównymi obiektami pracuje system Windows XP?
5 . Co to jest skrót? W jakim celu go stosujemy?
6 . Czym różni się skrót od ikony obiektu?
7 . W jakim celu stosujemy Pasek szybkiego dostępu? Jak uruchomić program z 

wykorzystaniem Paska szybkiego dostępu?
8 . Jak nazywa się proces instalacji OS? Jakie działania z tym się wiążą?

9 . Jak nazywa się dysk, na który instaluje się system operacyjny?

Wykonaj zadania

1 . Opisz osobliwości interfejsu graficznego systemu operacyjnego.
2 . Znajdź Pasek szybkiego dostępu. Określ, jakie programy można uruchomić 

korzystając z niego.
3 . Wyjaśnij przeznaczenie specjalnych katalogów.
4 . Otwórz listę nazw plików i katalogów katalogu Rozdział 2/Punkt 2.1. Otwórz 

menu kontekstowe obiektu kwiaty i określ drogę do katalogu, w którym znajdu-
je się obiekt pod taką nazwą.
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5 . Otwórz listę nazw plików i katalogów folderu Rozdział 2/Punkt 2.1. Porównaj 

menu kontekstowe obiektów:

a)  ;   b)  .

  Co jest między nimi wspólnego, a czym się różnią?
6 . Otwórz listę nazw plików i katalogów folderu Rozdział 2/Punkt 2.1.
  a) Ile obiektów i jakich zawiera dany katalog?
  b) Ile wśród obiektów jest skrótów?
  c) Otwórz menu kontekstowe obiektu barwinek – Skrót. Wybierz polecenie 

Właściwości.
  d) Określ drogę do katalogu, w którym znajduje się obiekt z nazwą barwinek.
7 . Umieść ikonę programu Notatnik na Pasku szybkiego dostępu, przeciągając 

ją z menu Standard z wciśniętym kliknięciem klawiszem Ctrl.
8*. Porównaj wygląd zewnętrzny i strukturę Pulpitu i Paska zadań w systemach 

operacyjnych Windows XP i Windows 7 (Windows 8).
9*. Przygotuj informację o rodzajach interfejsów systemów operacyjnych.

2.2. SYSTEM PLIKÓW

1. Do czego jest przeznaczony system operacyjny?
2. Podaj obiekty systemu operacyjnego. 
3. Opisz kolejność działań przeglądania listy nazw plików i katalogów określo-

nego folderu.

SYSTEM PLIKÓW

Już wiecie, że system operacyjny zabezpiecza przechowywanie danych na nośni-
kach. Jednak bardzo ważne jest nie tylko przechowywanie danych, ale również szybkie 
ich odnajdywanie w razie potrzeby. W tym celu należy umieć odróżniać jedne dane od 
innych. Jest to możliwie wtedy, gdy każdemu ze zbioru danych nadaje się unikatową 
nazwę i zaznacza się miejsce do jego przechowywania.

Na przykład podczas przechowywania rzeczy w przechowalniach do każdej walizy 
mocuje się specjalny znak, na którym jest napisany numer miejsca przechowywania. 
Kopię takiego znaku w postaci żetonu lub pokwitowania wydaje się właścicielu walizy. 
Gdy będzie on otrzymywać rzeczy z przechowalni, to według numeru zaznaczonego na 
żetonie (pokwitowaniu) pracownik przechowalni szybko odnajdzie walizę z pośród in-
nych rzeczy i odda właścicielowi. Podobne systemy przechowywania obiektów stosuje 
się w szatniach teatrów, sal koncertowych, uczelniach itd. (rys. 2.6).

Rys. 2.6. Szatnia szkolna

Bardziej złożony system przechowywania stosuje się w bibliotekach, różnych ar-
chiwach. Dane o każdej książce, każdym dokumencie zapisuje się do specjalnego kata-
logu. W katalogu zaznacza się nie tylko dane o książce (autor, nazwa, rok wydania itd.), 
ale również wiadomości o miejscu jej przechowywania (numer pokoju składnicy, nu-
mer szafy, numer półki). Dlatego, gdy nawet w bibliotece jest dużo książek, na znale-
zienie potrzebnej traci się niewiele czasu.

 a) Gdzie jest moja ulubiona książka?       b) Tutaj każda książka ma swoje 
                 miejsce

Rys. 2.7. Przechowywanie książek

Wiosna Wiosna wiosna11 wiosna11
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Podobne podejście do przechowywania obiektów wykorzystuje się w komputerach. 

Tylko zamiast książek przechowuje się pliki i katalogi. System przechowywania danych 
na nośnikach danych nazywa się systemem plików.

System plików – to zbiór zasad rozmiesz-
czenia plików na nośnikach danych i progra-
my, które zabezpieczają przestrzeganie tych 
zasad. System plików jest jedną z części skła-
dowych OS.

W Windows XP do przechowywania  
plików na twardych dyskach stosuje się sys-
tem plików NTFS (ang. New Technology File 

System – system plików nowej technologii) lub FAT32 (ang. File Allocation  
Table 32 – 32 bitowa tabela rozmieszczenia plików).

OBIEKTY SYSTEMU PLIKÓW, 
WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW SYSTEMU PLIKÓW

Do obiektów systemu plików należą nośniki danych, katalogi, pliki i etykiety. 
Obiekty systemu plików mają swoje właściwości. Jedną z właściwości obiektu jest 
jego nazwa.

Jak już wiecie, każde urządzenie do przechowywania danych ma nazwę. Nośnik 
danych, jak również odpowiednie urządzenie do pracy z tym nośnikiem, ma nazwę – 
dużą angielską literę z dwukropkiem, na przykład C:, F:, H:. Na każdym nośniku stwa-
rza się katalog – korzeń drzewa katalogów, który ma nazwę \ (kreska ukośna lewa). 

Już wiecie, że zapis typu D:\Dane o klimatycznych warunkach w Zaporożu \2013 
jest drogą do obiektów, znajdujących się w katalogu 2013 który, z kolei, znajduje się w 

katalogu Dane o warunkach klimatycznych w 
Zaporożu, znajdującym się w korzeniowym kata-
logu urządzenia do przechowywania danych D:.

Droga do obiektu  razem z nazwą obiektu na-
zywa się pełną nazwą obiektu. Zapis D:\ Dane 
o klimatycznych warunkach w Zaporożu \ 
2013 jest pełną nazwą katalogu 2013, a zapis D:\
Dane o klimatycznych warunkach w Zaporożu     
\2013\Dane o opadach w ciągu grudnia.txt jest 
pełną nazwą pliku Dane o opadach w ciągu 
grudnia.txt, który znajduje się w katalogu 2013. 
Pełną nazwą korzeniowego katalogu nośnika F: 
jest F:\.

Jeszcze jedną właściwością plików jest ich 
rozmiar. Rozmiar pliku wskazuje na ilość da-
nych, które się w nich znajdują. Pojemność pa-
mięci obliczamy w bajtach.

System (stgr. σύστημα – rzecz złożona) 
– obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w 
którym można wyodrębnić zespół lub 
zespoły elementów wzajemnie powią-
zanych w układy, realizujących jako 
całość funkcję nadrzędną lub zbiór 
takich funkcji (funkcjonalność).

Rys. 2.8. Okno Właściwości: adress

Pojemność nośników danych także jest mierzona w bajtach. Pojemność nośnika 
wskazuje na to, jaką ilość danych można na nim przechować. Do pomiaru pojemności 
pamięci plików i pojemności nośników danych stosuje się jednostki pochodne, tworzo-
ne za pomocą przedrostków kilo, mega, giga, tera itd. Mamy więc:

1 Kbajt (kilobajt) = 1024 bajtów;
1 Mbajt (megabajt) = 1024 Kbajtów;
1 Gbajt (gigabajt) = 1024 Mbajtów;
1 Tbajt (terabajt) = 1024 Gbajtów.
Do przeglądania właściwości obiektów należy otworzyć menu kontekstowe obiektu 

i wybrać polecenie Właściwości. Okno właściwości jednego z plików pokazane jest na 
rysunku 2.8.

Przykłady właściwości obiektów systemu plików i ich możliwych znaczeń podane 
są w tabeli 2.1.

Tabela 2.1
Obiekty systemu plików, ich właściwości 

i możliwe znaczenia

Obiekt Właściwość Możliwe znaczenie 
właściwości

Nośnik danych

Nazwa C:

Typ systemu
plików

NTFS

Pojemność 368 Gbajt

Plik

Nazwa barwinek.jpg

Droga do obiektu D:\Foto\Wiosna

Pełna nazwa D:\Foto\Wiosna\barwinek.jpg

Rozszerzona nazwa jpg

Pojemność pamięci 512 276 bajt

Czas stworzenia 17 stycznia 2013 r., 14:49:19

Czas zmiany 17 stycznia 2013 r., 18:37:54

Katalog

Nazwa Foto

Droga do obiektu D:\

Pełna nazwa D:\Foto

Pojemność pamięci 63,8 Gbajt

Czas stworzenia 19 grudnia 2010 r., 12:41:04

Pojemność plików 43 567

Pojemność katalogów 1353
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Obiekt Właściwość Możliwe znaczenie 
właściwości

            Skrót

Nazwa barwinek.lnk

Pełna nazwa 
obiektu

D:\Foto\Wiosna\barwinek.jpg

Typ obiektu Plik

Czas tworzenia 17 lipca 2013 r., 22:09:49

TYPY PLIKÓW

Jedną z właściwości pliku jest jego typ. W plikach przechowują się różne dane: 
teksty książek, fotografie, rysunki, piosenki, filmy wideo. Odpowiednio do tego mówi 
się, że są pliki różnych typów – tekstowe, graficzne, wideo, dźwiękowe. Programy 
komputerowe również przechowują się na plikach. 

Równocześnie te same dane można przechowywać na plikach różnych typów.  
Z klasy 5. wiecie, że prezentację można przechowywać na pliku typu prezentacja 
PowerPoint z nazwami o rozszerzeniach pliku pptx czy na pliku typu demonstracja 
PowerPoint z nazwą o rozszerzeniu pliku ppsx. Obrazy graficzne można przechowy-
wać na plikach różnych typów. Przy tym znaczenia określonych właściwości obrazu, 
przechowywanego na plikach różnego typu, mogą odróżniać się. Na przykład liczbą 
kolorów.

Istnieje kilka typów plików graficznych, tekstowych, audio itd. Są pliki z nazwami  
rozszerzonymi. Stosuje się je w celu pomocy użytkownikom i programom komputero-
wym w rozpoznawaniu typu pliku. Każdemu typowi pliku odpowiada charakterystycz-
ny symbol. W tabeli 2.2 podano typy plików z nazwami o standardowych rozszerze-
niach i ich standardowe symbole.

Tabela 2.2
Typy plików, odpowiadające im standardowe nazwy rozszerzone 

i ich standardowe symbole

Typ pliku Rozszerzenie 
nazwy

Symbol Windows 

XP 7

Prosty dokument tekstowy txt

Dokument Microsoft Word
(tekst z tabelami, elementy
danych graficznych)

docx

Przedłużenie tabeli 2.1

Typ pliku Rozszerzenie 
nazwy

Symbol Windows 
XP 7

Program do wykonywania 
OS Windows exe, com różne różne

Plik pomocy hlp

Rysunek punktowy bmp

Rysunek na pliku typu JPEG jpeg, jpg

Rysunek na pliku typu GIF gif

Dźwięk na pliku typu MP3 mp3

Film wideo avi

Film wideo wmv

Nieznany typ pliku różne

Pracujemy przy komputerze
Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-

ny pracy.
1. Z Menu głównego lub na Pulpicie wybierz odpowiednią ikonę i otwórz okno 

obiektu Mój komputer.
2. Określ, ile urządzeń do przechowywania danych ma komputer.
3. Zapisz nazwy tych urządzeń.
4. Otwórz menu kontekstowe urządzenia przechowywania danych С:.
5. Otwórz okno właściwości tego urządzenia, wybierając z menu kontekstowego 

polecenie Właściwości.
6. Określ:

a) typ systemu plików;
b) pojemność nośnika;
c) zawartość części nośnika składającego się z plików i katalogów.

7. Zamknij okno właściwości nośnika.
8. Otwórz listę nazw plików i katalogów nośnika С:. Określ ilość plików i katalo-

gów w tym katalogu.
9. Zamknij okno z listą plików i katalogów nośnika С:.

10. Otwórz okno katalogu Moje dokumenty, stosując nazwę obiektu na Pulpicie 
lub klikając Start ⇒ Moje dokumenty.

11. Otwórz okno właściwości katalogu Moje rysunki. Określ:
a) ile plików i katalogów mieści dany katalog;

Przedłużenie tabeli 2.2
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b) jaki jest ogólny rozmiar plików i folderów, które znajdują się w tym katalogu;
c) kiedy stworzono ten katalog.

12. Zamknij okno właściwości katalogu Moje rysunki.
13. Otwórz listę nazw plików i folderów katalogu Wzory obrazów, klikając  

Start  ⇒ Moje rysunki ⇒ Wzory obrazów.
14. Otwórz okno właściwości jednego z plików wybranego katalogu. Określ:

a) ścieżkę dostępu do pliku;
b) pełną nazwę pliku;
c) rozmiar pliku w bajtach;
d) typ pliku.

15. Zamknij wszystkie okna.

Najważniejsze!

Część systemu operacyjnego, zabezpieczającego przechowywanie danych na no-
śnikach danych, nazywa się systemem plików. 

Do obiektów systemu plików należą nośniki urządzeń przechowywania danych, 
katalogi, pliki i skróty.

Droga do obiektu systemu plików składa się z nazwy urządzenia przechowywania 
danych i kolejności nazw folderów od katalogu na dysku C do katalogu, w którym znaj-
duje się obiekt, rozdzielonych symbolem \ (kreska ukośna lewa).

Pełna nazwa obiektu systemu plików składa się z drogi do obiektu i nazwy obiek-
tu, rozdzielonych symbolem \.

Obiekty systemu plików mają właściwości. Do przeglądania właściwości i ich zna-
czenia należy wybrać polecenie Właściwości w menu kontekstowym ikony obiektu.

Rozmiary plików i pojemności nośników danych mierzymy w bajtach, kilobaj
tach, megabajtach, gigabajtach, terabajtach.

Jedną z właściwości pliku jest jego typ. Typowi pliku odpowiada pełne rozszerze-
nie nazwy pliku i odpowiednia ikona.

Odpowiedz na pytania

1 . Jaki system nazywamy systemem plików? Do czego on służy?
2 . Przelicz obiekty systemu plików?
3 . Co nazywamy ścieżką dostępu do pliku?
4 . Co znaczy pełna nazwa obiektu systemu plików? Podaj przykłady.
5 . Jakie właściwości posiada urządzenie do przechowywania danych?
6 . Jakie właściwości ma plik? Podaj przykłady znaczeń tych właściwości.
7*. Czy są różnice między właściwościami katalogu i pliku? Jeżeli są, to na czym 

polega ich sens?
8 . Co nazywamy typem pliku? Jaki typ pliku jest związany z rozszerzeniem nazwy 

pliku?

Wykonaj zadania

1 . Wskaż nazwę nośnika danych, drogę do pliku, nazwę pliku, rozszerzenie nazwy 
pliku według pełnej nazwy: 
a) D : \ P i d r u c h n i k \ Te s t \ Te m a 3 \ 

at-OS.doc;
b) F:\FOTO\Portret\vashenko.jpg;
c) D:\VC.COM;
d) А:\My Documents\Lista wyjaśnienia.

doc;
f) C:\Install\MSOffice2003\AUTORUN.

INF.
2 . Według obiektów systemu rysunku 2.9 

wskaż:
a) pełne nazwy wszystkich plików;
b) rozszerzenie nazw i typy wszystkich 

plików.
3*. W pewnym katalogu znajduje się plik  zav

dan058.doc. Po tworzeniu w tym katalogu 
nowego katalogu i przeciągnięciu do niego 
zaznaczonego pliku, jego pełna nazwa będzie zapisana w postaci  
G:\school4\Class10a\Informa tica\Variant1\zavdan058.doc. Wskaż:
a) pełną nazwę wszystkich plików;
b) nazwę stworzonego katalogu.

4 . Za pomocą menu Start, otwórz okno katalogu Moje rysunki, a następnie – okno 
katalogu Wzory rysunków. Dwukrotnie kliknij na ikonę jednego z plików typu 
jpg. Jaki program uruchomiłeś przy tym? Zamknij wszystkie okna.

5 . Wskaż, ile bajtów równa się:
a) 5 Kbajtów; b) 24 Mbajtów; c) 8 Gbajtów.

2.3. OPERACJE Z OBIEKTAMI 
SYSTEMU PLIKÓW

1. Jakie są wymagania do nazwy pliku?
2. Co nazywamy drogą do obiektu, pełną nazwą obiektu? 
3. Jak wykonuje się kopiowanie fragmentu obrazu w redaktorze graficznym  

Paint? Na czym polega różnica między kopiowaniem a przeciągnięciem?

Już wiesz, że z obiektami można wykonywać określone działania. Z obiektami  
systemu plików: katalogami, plikami, nazwami – można wykonywać takie działania 
(operacje) jak:

Rys. 2.9
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• tworzenie;  • przenoszenie;
• zaznaczenie; • usuwanie;
• zmiana nazwy; • przywrócenie po usunięciu.
• kopiowanie;

TWORZENIE, USUWANIE I ZMIANA NAZWY OBIEKTÓW 
SYSTEMU PLIKÓW

Tworzenie plików i katalogów w systemie operacyjnym Windows odbywa się 
zgodnie z algorytmem:

1. Otwórz okno katalogu, w którym chcesz utworzyć obiekt.
2. Wykonaj Plik ⇒ Utwórz.
3. Wybierz z listy możliwych obiektów tworzenia Katalog lub typ tworzonego pli-

ku, na przykład Dokument tekstowy (rys. 2.10).
4. Wprowadź inną nazwę, która odpowiada zawartości lub przeznaczeniu obiektu, 

zamiast nazwy obiektu, którego proponuje system operacyjny (Nowy katalog, 
Dokument tekstowy).

5. Kliknij klawisz Enter lub wybierz obszar poza nazwą obiektu.

Rys. 2.10. Tworzenie dokument tekstowy

Podczas tworzenia obiektów można również skorzystać z menu kontekstowego w 
Eksploratorze Pola operacyjnego lub na Pulpicie. Na przykład aby utworzyć folder 
lub plik na pulpicie do wykonywania algorytmu:

1. Otwórz menu kontekstowe Pulpitu w wolnym od obiektów miejscu (rys. 2.11).
2. Wybierz polecenie Nowy.
3. Wybierz z listy możliwych obiektów do utworzenia Folder lub typ utworzonego 

pliku.
4. Wprowadź nazwę obiektu.
5. Naciśnij Enter lub wybierz punkt poza nazwą obiektu.

Rys. 2.11. Tworzenie obiektów systemu plików 
z wykorzystaniem menu kontekstowego Pulpitu

Do tworzenia skrótu w wybranym katalogu należy wykonać Plik ⇒ Utwórz  ⇒ 
Skrót, następnie wykonać algorytm: 

1. Wprowadzić w obszar Wskaż miejsce 
obiektu (rys. 2. 12) pełną nazwę obiek-
tu, skrót którego stwarza się lub, stosu-
jąc przycisk Przeglądaj, wyszukaj i 
wybierz ten obiekt.

2. Wybierz przycisk Dalej.
3. Wprowadź nazwę etykiety.
4. Wybierz przycisk OK.
Zaznaczenie jednego z obiektów systemu 

operacyjnego wykonuje się za pomocą stan-
dardowej operacji wyboru obiektu. Zaznaczony 
obiekt różni się innym kolorem tła (zwykle 
niebieskim). Z zaznaczonym obiektem można wykonywać  określone działania, na 
przykład zmienić nazwę.

Aby zmienić nazwę obiektów systemu plików należy:
1. Zaznaczyć obiekt.
2. Wykonać Plik ⇒ Zmień nazwę.
3. Wpisać w pole tekstowe pod obiektem nową nazwę.
4. Nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć w dowolnym miejscu poza obiektem.
Często podczas zmiany nazwy obiektów systemu plików stosuje się inny algorytm: 

należy dwukrotnie ze zwiększonym odstępem (w porównaniu z podwójnym kliknię-
ciem) wybrać nazwę obiektu i wpisać nową nazwę.

Rys. 2.12. Okno majstra 
tworzenia skrótów
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Podczas zmiany nazwy należy uważać i nie zmieniać rozszerzenia pliku. Może to 

spowodować nieprawidłowe odtworzenie plików w systemie operacyjnym i zmieni 
działania zachodzące po podwójnym kliknięciu ikony pliku.

Dla użytkowników Windows 7

W systemie operacyjnym Windows 7 do tworzenia obiektów należy wybierać menu 
kontekstowe Pulpitu lub  przycisk Utwórz katalog, który znajduje się nad Pulpitem.

Okno, otworzone podczas tworzenia skrótu, ma inną postać (rys. 2.13).

Rys. 2.13. Okno tworzenia skrótu w systemie operacyjnym Windows 7

KOPIOWANIE I PRZENOSZENIE OBIEKTÓW 
SYSTEMU PLIKÓW

Z kopiowaniem i przenoszeniem obiektów zapoznaliście się w klasie 5. podczas 
opanowania redaktora graficznego Paint. Do wykonywania tych operacji należy stoso-
wać Bufor wymiany (Schowek), przy czym kolejność działań prawie nie zmienia się. 
Tak więc, aby skopiować plik, katalog czy skrót należy: 

1. Wybrać obiekt, który chcesz skopiować.
2. Wykonać Popraw ⇒ Kopiuj.
3. Otworzyć okno katalogu, w które chcesz skopiować wybra-

ny obiekt.
4. Wykonać Popraw ⇒ Wstaw.

Przy stosowaniu menu kontekstowego kolejność działań 
pozostaje ta sama, tylko polecenia Kopiuj i Wstaw wybieramy 
z listy poleceń menu kontekstowego obiektu (rys. 2.14).

Katalog będzie skopiowany razem z obiektami, znajdują-
cymi się w nim. Podczas kopiowania obiekt pozostaje w starym 
miejscu, a w innym miejscu pojawia się jego kopia.

Jeśli po wykonaniu polecenia Kopiuj obiekt pojawi się w 
Buforze wymiany, to można go wstawiać do katalogu nieogra-
niczoną ilość razy. Jeśli wstawianie wykonuje się do tego sa-

Rys. 2.14. 
Menu kontekstowe 
obiektu systemu 

plików

mego katalogu, w którym znajduje się oryginał, to do nazwy obiektu doda się słowo 
Kopia, a do następnych kopii w nawiasach będzie dopisywać się jeszcze numer kopii, 
na przykład Kopia (2).

Po przenoszeniu wybrany obiekt pojawia się w nowym miejscu, a ze starego znika. 
Kolejność działań w przypadku przenoszenia jest prawie taka sama, jak podczas kopio-
wania. Tylko podczas drugiego polecenia zamiast polecenia Kopiuj wybiera się polece-
nie Wytnij. 

Wstawić obiekt z Bufora wymiany po wykonaniu polecenia Wytnij można będzie 
tylko jeden raz. 

Jeszcze jednym sposobem wykonania operacji nad obiektami systemu plików jest 
sposób wykorzystania kombinacji klawiszy. Polecenia, które można wykonać, używając 
kombinacji klawiszy, przedstawione w tabeli 2.3. Należy uwzględnić, że litery C, X, V, 
Z, A w kombinacjach – to są litery alfabetu angielskiego i zaznaczają odpowiednie kla-
wisze. Klawisze te stosuje się niezależnie od ustalonego języka wprowadzania tekstu.

Tabela 2.3
Polecenia, które można wykonać, 

używając kombinacji klawiszy

Polecenia Kombinacji klawisz
Kopiuj Ctrl + C lub  Ctrl + Insert
Wytnij Ctrl + Х lub  Shift + Delete
Wstaw Ctrl + V lub  Shift + Insert
Cofnij operację Ctrl + Z
Zaznacz wszystko Ctrl + A
Usuń Delete lub  Backspace

 Chcesz wiedzieć więcej?

Łatwym sposobem wykonywania kopiowania i przenoszenia obiektu jest jego przecią-
ganie z okna jednego katalogu do okna innego, używając lewego przycisku myszy. Przy 
czym, jeśli oba katalogi znajdują się na różnych nośnikach danych, odbywa się operacja 
kopiowania (obok wskaźnika pojawia się symbol , rys. 2.15), a jeśli na jednym dysku – 
przenoszenie (obok wskaźnika nie ma symbolu). Niezależnie od rozmieszczenia katalogów 
na dyskach, operacja przenoszenia powoduje:

• kopiowanie – naciśnięciem klawisza Ctrl;
• przenoszenie – naciśnięciem klawisza Shift;
• tworzenia nazwy (obok wskaźnika pojawia się symbol ) – naciśnięciem klawi-

sza Alt.
Obiekty można przenosić i z okna jednego katalogu do innego lub na urządzenia do 

przechowywania danych (rys. 2. 16). Operacja odbywa się podobnie, jak przeciąganie z 
jednego okna do innego.
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Rys. 2.15. Kopiowanie pliku przeciąganiem z okna do okna

Rys. 2.16. Przenoszenie pliku przeciąganiem 
z okna do katalogu

Dla użytkowników Windows 7

W Windows 7 podczas przenoszenia obiektów z jednego okna Eksploratora pli
ków do innego obok obiektów pojawiają się podpisy wskazujące, jaka z operacja będzie 
wykonana (rys. 2.17).

Rys. 2.17. Podpisy przy przeciąganiu obiektów 

USUWANIE I PRZYWRACANIE OBIEKTÓW 
SYSTEMU PLIKÓW

Usuwać obiekty systemu plików można podobnie jak usuwa się obiekty slajdu w 
programie PowerPoint lub fragmentu obrazu graficznego. W tym celu należy wybrać 
obiekt, nacisnąć klawisz Delete lub wykonać Popraw ⇒ Usuń i potwierdzić swoją de-
cyzję wciskając w oknie dialogowym przycisk Tak.

Usunięty obiekt trafia do Kosza, dopóki go nie opróżnisz, możesz obiekt stamtąd 
odzyskać. Aby przywrócić obiekt z Kosza należy:

1. Otworzyć okno katalogu Kosz.
2. Wyszukać skasowany obiekt.
3. Wykonać Plik ⇒ Przywróć.
Odzyskany z Kosza obiekt znajdzie się ponownie w tym miejscu, skąd był usunięty.

Uwaga! Obiekty usunięte ze zmiennych nośników nie trafiają do Kosza i nie mogą 
być ponownie przywrócone zwykłym sposobem.

Aby obiekty usunąć na zawsze, należy wykonać polecenie Opróżnij Kosz z menu 
Plik okna katalogu Kosz.

Operacje usunięcia i przywrócenia można wykonywać wykorzystując odpowiednie 
polecenia kontekstowego menu obiektu.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Tworzenie obiektów
1. Otwórz na Pulpicie katalog z nazwą Mój katalog. W tym celu otwórz menu 

kontekstowe Pulpitu i wykonaj Utwórz ⇒ Katalog, wprowadź nazwę katalogu, 
wybierz miejsce poza obszarem nazwy.

2. Otwórz okno katalogu Mój katalog. Ile obiektów zawiera ten katalog?
3. Utwórz w nim katalogi: Rysunki, Teksty, Dokumenty.
4. Utwórz w katalogu Teksty dokument tekstowy wypracowanie1.txt, używając 

polecenie Utwórz menu kontekstowego.
5. Otwórz katalog Rysunki i utwórz w nim rysunek punktowy grafika1.bmp, uży-

wając polecenie Utwórz menu Plik okna tego katalogu.
6. Utwórz dokument Microsoft Office Word z nazwą informacja1.Doc w katalo-

gu Dokumenty, używając polecenie Utwórz menu okna.
7. Utwórz katalog Skróty na Pulpicie, używając polecenie menu kontekstowego 

Utwórz.
8. Utwórz w tym katalogu nazwy do wszystkich wcześniej stworzonych plików.  

W tym celu:
1. Otwórz menu kontekstowe swobodne od obiektów miejsca okna tego  

katalogu.
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2. Wykonaj Utwórz ⇒ Skrót.
3. Wybierz przycisk Przeglądaj i otwórz katalog, zawierający obiekt (na przy-

kład katalog Dokumenty), którego nazwę należy stworzyć.
4. Wybierz potrzebny obiekt (na przykład plik informacja1.doc).
5. Wybierz przycisk OK.
6. Wybierz przycisk Dalej.
7. Wprowadź w obszar Wprowadź nazwę skrótu nową nazwę, na przykład 

Idź do informacja1.
8. Wybierz przycisk Zapisz.
9. Powtórz opisane powyżej działania, aby utworzyć wszystkie zaznaczone 

nazwy.
9. Na Pulpicie utwórz katalog Kopia.

2. Kopiowanie i przenoszenie obiektów
1. Skopiuj plik wypracowanie1.txt z katalogu Teksty do katalogu Kopia, używa-

jąc menu kontekstowe programu Eksplorator. W tym celu:
1. Zrób katalog Teksty potocznym.
2. Wybierz plik wypracowanie1.txt.
3. Wykonaj Popraw ⇒ Kopiuj.
4. Zrób katalog Kopia potocznym.
5. Wykonaj Popraw ⇒ Wstaw.

2. Skopiuj plik grafika1.bmp z katalogu Rysunki do katalogu Kopia, używając 
menu kontekstowe obiektu. Dlatego:
1. Zrób katalog Rysunki potocznym.
2. Otwórz menu kontekstowe pliku grafika1.bmp.
3. Wybierz polecenie Kopiuj.
4. Zrób katalog Kopia potocznym.
5. Otwórz menu kontekstowe wolne od obiektów miejsca obszaru okna tego 

katalogu.
6. Wybierz polecenie Wstaw.

3. Skopiuj plik informacja1.doc z katalogu Dokumenty do katalogu Kopia, uży-
wając kombinacji klawiszy. Dlatego:
1. Zrób katalog Dokumenty potocznym.
2. Wybierz plik informacja1.doc.
3. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + C.
4. Zrób katalog Kopia potocznym.
5. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + V.

4. Przenieś katalog Skróty do katalogu Kopia, używając kombinacji klawiszy.
5. Przenieś plik wypracowanie1.txt z katalogu Kopia do katalogu Mój katalog, 

używając menu kontekstowe obiektu.
6. Przenieś plik grafika1.bmp z katalogu Kopia do katalogu Mój katalog, używa-

jąc menu programu Eksplorator.

3. Zmiana nazw, usuwanie i wyszukiwanie obiektów 
1. Zmień nazwę katalogu Skróty w katalogu Kopia, przekazując nową nazwę 

Kopia skróty. Dlatego wykorzystaj kontekstowe menu katalogu.
2. Usuń katalog Mój katalog, używając klawisz Delete.
3. Usuń plik rysunek.bmp z katalogu Kopia, używając kontekstowe menu  

obiektu.
4. Otwórz okno Kosz i odszukaj plik rysunek.bmp. Co zauważyłeś?
5. Opróżnij Kosz.
6. Zamknij wszystkie okna.

Najważniejsze!

Z obiektami systemu plików: katalogami, plikami i skrótami – można wykony-
wać takie działania (operacje): tworzenie, zaznaczanie, zmiana nazwy, kopiowanie, 
przenoszenie, usuwanie, przywracanie.

Operacji z obiektami systemu plików wykonują się przez używanie poleceń menu 
okna programu Eksplorator lub kontekstowego menu oraz konfiguracji klawiszy. 

Po kasowaniu (usuwaniu) obiektu trafia on do specjalnego katalogu – Kosza, skąd 
w razie potrzeby użytkownik może go ponownie udostępnić. Obiekt pojawia się w tym 
miejscu, w którym znajdował się przed usuwaniem. Jeśli na pewno chcesz zlikwidować 
obiekt, wykonaj polecenie Opróżnij kosz.

Odpowiedz na pytania

1 . Jakie operacje można wykonywać nad obiektami systemu plików?
2 . Jak zaznacza się obiekt systemu plików?
3 . Jaki jest algorytm tworzenia katalogu?
4*. Czym różnią się działania podczas tworzenia pliku i podczas tworzenia  

katalogu?
5 . Czym się charakteryzuje tworzenie skrótu obiektu?
6 . Jak usuwa się obiekt systemu plików?
7 . Czym różnią się algorytmy zmiany nazw różnych obiektów systemu plików?
8 . Czym  się różnią operacje kopiowania i przenoszenia?
9 . Jak przebiega kopiowanie obiektu do tego samego katalogu?

10 . W jakim celu używa się specjalnego katalogu Kosz?
11 . Jak znaleźć w Koszu usunięty obiekt?

Wykonaj zadania

1 . Zapisz w zeszycie słowny algorytm tworzenia katalogu Referaty w katalogu 
Moje dokumenty. Wykonaj algorytm.

2 . Narysuj w zeszycie schemat blokowy algorytmu tworzenia pliku punktowego 
rysunku pejzaż.bmp w katalogu Moje rysunki, znajdującym się w katalogu 
Moje dokumenty. Wykonaj algorytm.
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3 . Zapisz w zeszycie słowny algorytm tworzenia skrótu urządzenia do przechowy-

wania danych (na przykład dysku C:) na Pulpicie. Wykonaj ten algorytm.
4 . Narysuj w zeszycie schemat blokowy algorytmu zmiany nazwy pliku (na przy-

kład stworzonego wcześniej pliku rysunku punktowego pejzaż.bmp). Nowa 
nazwa – Las jesienny.bmp. Wykonaj algorytm.

5 . Opisz kolejność działań podczas kopiowania (przenoszenia) obiektu sposobem 
przeciągania.

6 . Zapisz w zeszycie słowny algorytm przenoszenia pliku, na przykład wcześniej 
stworzonego pliku punktowego rysunku Las jesienny.bmp (droga do pliku C:\
Moje dokumenty\Moje rysunki\) do swego katalogu. Wykonaj algorytm.

7 . Zapisz w zeszycie słowny algorytm usuwa-
nia pliku (na przykład stworzonego wcze-
śniej pliku punktowego rysunku Las je
sienny.bmp z własnego katalogu). Wykonaj 
algorytm.

8 . Zapisz w zeszycie słowny algorytm przy-
wracania z Kosza usuniętego pliku (na 
przykład usuniętego wcześniej pliku punk-
towego rysunku Las jesienny.bmp). Wy
konaj algorytm.

9*. Utwórz w swoim katalogu drzewo katalo-
gów i plików według wzoru, podanego na 
rysunku 2.18.

2.4. OPERACJE Z GRUPAMI OBIEKTÓW 
SYSTEMU PLIKÓW

1. Jak zaznacza się obiekt systemu plików?
2. Jak zaznacza się prostokątny obszar ekranu? 
3. Jak wybrać kilka plików z obrazami podczas tworzenia fotoalbumu? 

ZAZNACZANIE GRUPY OBIEKTÓW

Operacje kopiowania, przenoszenia, przeglądania znaczeń właściwości, usuwania 
i przywracania można wykonywać nie tylko z jednym obiektem, lecz również z grupą 
obiektów. Dlatego grupę obiektów poprzednio należy zaznaczyć, używając myszy lub 
klawiatury.

Rys. 2.18

Zaznaczanie grupy obiektów na Pulpicie lub w oknie Eksploratora za pomocą 
myszy wykonuje się zaznaczaniem prostokątnego obszaru ekranu, tak aby powstająca 
ramka objęła wszystkie obiekty (rys. 2.19).

Rys. 2.19. Zaznaczanie grupy obiektów za pomocą zaznaczania prostokątnego obszaru ekranu

Aby zaznaczyć grupy obiektów z dowolnym rozmieszczeniem należy wykonać al-
gorytm: 

1. Wybierz jeden z obiektów, który chcesz zaznaczyć (na przykład plik KWITNIE 
TEREN.mp3 zgodnie z rysunkiem 2.20).

2. Naciśnij i przytrzymuj klawisz Ctrl.
3. Wybierz po kolei potrzebne obiekty (na przy-

kład plik DWA DĘBY.mp3 i JESIEŃ.mp3).
4. Puść klawisz Ctrl.
Jeśli obiekty, które należy zaznaczyć, znajdują się 

na liście jeden po drugim, należy wykonać algorytm:
1. Wybierz pierwszy z potrzebnych obiektów.
2. Naciśnij i nie puszczaj klawisz Shift.
3. Wybierz ostatni z potrzebnych obiektów.
4. Puść klawisz Shift.
Na przykład do zaznaczania grupy plików od 

JESIONY.mp3 do JESIEŃ.mp3 (rys. 2.20) należy 
wybrać najpierw plik JESIONY.mp3, następnie naci-
snąć i przytrzymywać naciśniętym klawisz Shift, wybrać plik JESIEŃ.mp3 i puścić 
klawisz Shift.

Wszystkie obiekty w katalogu czy na Pulpicie można zaznaczać za pomocą 
Popraw ⇒ Zaznacz wszystko lub naciskając konfiguracje klawiszy Ctrl + А.

Rys. 2.20. Lista plików
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OPERACJE Z GRUPAMI OBIEKTÓW 

Operacje kopiowania, przenoszenia, usuwania i przywracania grup obiektów 
systemu plików można wykonać za pomocą tych samych algorytmów, które stosuje się 
i do operacji z jednym obiektem. Różnica polega na tym, że przed wykonaniem operacji 

należy zaznaczyć grupę obiektów, zgodnie z 
jednym z podanych wyżej sposobów.

Użytkownik zmienia nazwę grupy obiek-
tów wprowadzeniem nazwy jednego obiektu 
(rys. 2. 21). Wszystkie obiekty zaznaczonej 
grupy otrzymują jednakową nazwę z wyjąt-
kiem numeru zaznaczonego w nawiasach 
przed rozszerzeniem nazwy pliku. Na przykład 
graficzne pliki ze zdjęciami miasta Kijów mie-
li różne nazwy, a po zmianie nazw mogą mieć 
nazwę Kijów (1).jpg, Kijów (2).jpg itd. 
(rys. 2.22.

Podczas przeglądania znaczeń właściwości 
grupy obiektów w oknie Właściwości podawa-

ne są wiadomości o ilości wybranych plików i katalogów, droga do tych obiektów, 
ogólny rozmiar obiektów i inne.

 Chcesz wiedzieć więcej?

Użytkownik często, aby wykonać operację z odrębnymi obiektami systemu plików, musi 
zmieniać widok i rozmieszczenie tych obiektów na Pulpicie roboczym okna Eksploratora. 
Dlatego używa się różnych postaci podawania obiektów, które wybiera się  
za pomocą odpowiednich poleceń menu Widok. Zmienić widok podawania można także

Rys. 2.23. Postaci przedstawiania ikon obiektów w oknie Eksploratora 

Rys. 2.21. Zmiana 
nazw grupy 

plików 

Rys. 2.22. Grupa 
plików o nowych 

nazwach

używając przycisku Pokaż  z Pasku narzę-
dzi lub polecenie Widok kontekstowego menu 
Pulpitu roboczego okna katalogu. Na rysunku 2.23 
przedstawiono zawartość katalogu Moje dokumenty 
w każdej z możliwych postaci przedstawiania.

Użytkownik może zmieniać porządek rozmiesz-
czenia obiektów, używając poleceń porządkowania. 
Aby otworzyć listę poleceń porządkowania (rys. 2.24) 
należy wykonać Widok ⇒ Uporządkuj ikonki, na-
stępnie, z otwartej listy wybrać potrzebne polecenie.

Dla użytkowników Windows 7

W Windows 7 liczba wariantów przedstawiania 
obiektów w oknie Eksploratora zwiększyła się, a kolejność działań, które należy wy-
konać, aby zmienić przedstawienie obiektów, pozostaje niezmienna. Na przykład w 
menu kontekstowym roboczego obszaru (rys. 2.25) okna Eksploratora należy wybrać 
polecenie Widok i polecenie, które odpowiada wybranemu wariantowi przedstawiania.

Rys. 2.25. Polecenia zaznaczania postaci przedstawiania obiektów 
w oknie Eksploratora w Windows 7

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Utwórz w swoim katalogu katalog Fotografii.
2. Utwórz w katalogu Fotografii katalogi Fotografie wiosenne i Fotografie  

zimowe.
3. Otwórz okno Eksploratora i przedstaw w nim listę nazw plików i katalogów 

katalogu Punkt 2.4 z katalogu Rozdział 2. Jakie obiekty znajdują się w tym 
katalogu?

4. Otwórz katalog Wiosna i zaznacz pliki: wiosna01.jpg, wiosna02.jpg, wiosna03.
jpg, wiosna04.jpg, używając zaznaczania prostokątnego obszaru ekranu.

Rys. 2.24. Polecenia 
porządkowania ikon
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5. Skopiuj zaznaczone pliki do utworzonego katalogu Fotografie wiosenne.
6. Otwórz katalog Wiosna i zaznacz obiekty: katalog Wiosenne kwiaty, pliki wio

sna06.jpg, wiosna12.jpg, wiosna23.jpg, wiosna24.jpg, używając wyboru 
obiektów naciśnięciem klawisza Ctrl.

7. Przenieś zaznaczone obiekty do stworzonego katalogu Fotografie wiosenne.
8. Otwórz katalog Zima ścieżką dostępu Rozdział 2\Punkt 2.4 i używając klawi-

sza Shift zaznacz pliki od zima06.jpg do zima.24.jpg.
9. Skopiuj zaznaczone pliki do utworzonego katalogu Fotografie zimowe.

10. Otwórz katalog Fotografie wiosenne, a w nim – katalog Kwiaty wiosenne.
11. Zaznacz wszystkie obiekty katalogu, używając konfiguracji klawiszy Ctrl + А. 

Ile plików jest w tym katalogu?
12. Zmień nazwę wszystkich plików, uwzględniając w nowej nazwie wspólną 

część – tekst kwiaty wiosenne. Jakie są nazwy otrzymanych plików?
13. Otwórz katalog Fotografie zimowe. Zaznacz w nim pięć ostatnich plików. 

Jakim sposobem najlepiej to zrobić?
14. Usuń zaznaczone pliki.
15. Otwórz katalog Kosz. Przeglądnij jego zawartość.
16. Znajdź wśród obiektów Kosza wcześniej zaznaczone podczas wykonywania za-

dania 14. pliki z katalogu Fotografii zimowe.
17. Zaznacz jednym ze sposobów pliki zima22.jpg i zima24.jpg. Jakim sposobem 

najlepiej to zrobić?
18. Przywróć wybrane pliki.
19. Otwórz katalog Fotografie zimowe i sprawdź, czy odzyskałeś pliki zima23.jpg 

i zima24.jpg.
20. Zamknij wszystkie okna.

Najważniejsze!

Przed wykonaniem operacji z grupą obiektów systemu plików należy ich zaznaczyć.
Zaznaczanie grupy sąsiadujących obiektów wykonuje się za pomocą myszy – za-

znaczasz obszar ekranu lub klikasz na pierwszym z obiektów, następnie naciskasz kla-
wisz Shift i przytrzymując go, klikasz na ostatnim obiekcie, który chcesz zaznaczyć.

Jeśli chcesz zaznaczyć obiekty nie sąsiadujące ze sobą, przytrzymujesz klawisz 
Ctrl i klikasz na wybranych obiektach.

Wszystkie obiekty można zaznaczać, wybierając Popraw ⇒ Zaznacz wszystko lub 
naciśnięciem konfiguracji klawiszy Ctrl + А.

Odpowiedz na pytania

1 . Czym różnią się operacje z odrębnymi obiektami systemu plików od operacji z 
grupą plików?

2 . Jak wygląda algorytm zaznaczania grupy obiektów, rozmieszczonych w obsza-
rze prostokątnym?

3 . Jaki jest algorytm zaznaczania grupy obiektów niesąsiadujących ze sobą?
4 . W jaki sposób zaznacza się sąsiadujące obiekty?

5 . Jak zaznacza się wszystkie obiekty katalogu?
6 . Czym różni się operacja zmiany nazw grupy obiektów od operacji zmiany na-

zwy jednego obiektu?
7 . Jak przywrócić z Kosza usuniętą grupę obiektów?
8*. Jakie wiadomości o grupie obiektów można otrzymać wykonując polecenie z 

menu kontekstowego Właściwości?
9 . Jak zmienić widok przedstawiania obiektów na Pulpicie roboczym okna 

Eksplorator?

Wykonaj zadania

1 . Zapisz algorytm zaznaczania plików zgodnie z rys. 2.22:
a) Kijów (1).jpg, Kijów (2).jpg, Kijów (3).jpg, Kijów (4).jpg;
b) Kijów (2).jpg, Kijów (4).jpg, Kijów (6).jpg, Kijów (8).jpg;
c) Kijów (4).jpg, Kijów (5).jpg, Kijów (6).jpg, Kijów (7).jpg;
d) Kijów (2).jpg, Kijów (4).jpg, Kijów (5).jpg, Kijów (6).jpg;
e) wszystkich plików.

2 . Zmień nazwy wszystkich plików katalogu Rozdział 2\Punkt 2.4\Jesień tak, 
aby w ich nazwach spotykał się tekst jesień.

3 . Utwórz we własnym katalogu katalog Jesień. Zapisz słowny algorytm kopio-
wania do niego grupy pierwszych dziesięciu plików katalogu Rozdział 2\Punkt 
2.4\Jesień. Wykonaj algorytm.

4 . Zapisz słowny algorytm:
a) usuwanie grupy pierwszych trzech i ostatnich dwóch plików katalogu 
Rozdział 2\Punkt 2.4 \Jesień;
b) przywrócenie grupy ostatnich dwóch plików do katalogu Rozdział 2\Punkt 
2.4\Jesień.

5 . Otwórz okno właściwości ostatnich dziesięciu plików katalogu Rozdział 2\
Punkt 2.4\Wiosna. Określ:
a) ogólną zawartość danych plików;  c) typy danych plików.
b) ścieżkę dostępu do plików;

6*. Opisz algorytmy kopiowania (przenoszenia) grupy obiektów z używaniem 
przeciągania.

7*. Zbadaj, jakie wiadomości zawiera okno właściwości grupy trzech katalogów, na 
przykład Zima, Wiosna, Jesień katalog Rozdział2\Punkt 2.4.

8*. Zbadaj, jakie wiadomości będzie zawierać okno właściwości grupy dwóch 
(trzech) urządzeń do przechowywania danych.

PRACA PRAKTYCZNA NR 3
«Operacje z obiektami i grupami obiektów systemu plików»

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Uruchom program Eksplorator.
2. Utwórz w katalogu, na który wskaże nauczyciel, katalog Documents. Następnie 

utwórz zbiór katalogów i plików zgodnie ze wzorem, przedstawionym na ry-
sunku  2.26.
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Rys. 2.26

3. Pokaż nauczycielowi wyniki wykonania poprzednich zadań.
4. Skopiuj plik Katalog.txt do katalogu Obliczenia.
5. Zmień nazwę pliku Katalog.txt katalogu Obliczenia. Nowa nazwa pliku – 

Lista.txt.
6. Skopiuj plik Temat.txt do katalogu Testy.
7. Przenieś plik Zadania.txt do katalogu Grafika2.
8. Utwórz w katalogu Testy skrót pliku Lista.txt.
9. Skopiuj utworzony skrót do katalogu Rysunki i do katalogu Moje rysunki 

(Start ⇒ Moje rysunki).
10. Usuń nazwę pliku Lista.txt z katalogu Moje rysunki.
11. Zaznacz plik Katalog.txt oraz skrót pliku Lista.txt z katalogu Rysunki i skopiuj 

je do katalogu Ćwiczenia.
12. Skopiuj pliki wiosna14.jpg, wiosna15.jpg i wiosna22.jpg katalogu Rozdział 2\

Punkt 2.4\Wiosna do katalogu Rysunki.
13. Usuń katalog Obliczenia.
14. Pokaż nauczycielowi wyniki wykonania poprzednich zadań.
15. Przeglądnij zawartość Kosza swego komputera. Które z usuniętych obiektów 

znalazły się w Koszu?
16. Przywróć usunięte obiekty.
17. Pokaż nauczycielowi wyniku wykonania zadań.

2.5. WYSZUKIWANIE OBIEKTÓW SYSTEMU PLIKÓW

1. Jakie są wymagania w stosunku do nazw plików i katalogów?
2. Jak uruchamia się program Eksplorator? 
3. Wymień właściwości plików. Jakie typy plików znasz?

Jak już wiesz, aby łatwo znaleźć potrzebne dane, należy przechowywać je w okre-
ślonym porządku. Większość użytkowników próbuje to zrobić. Przechowując dane na 

nośnikach, stwarzają katalogi z nazwami, które odpowiadają zawartości plików danych 
katalogów, rozmieszczają pliki według czasu ich zapisania, według rodzaju dokumen-
tów. Jednak po przenoszeniu danych z jednego nośnika na inny, z jednego komputera na 
inny, wprowadzeniu zmian, po zwiększaniu się 
liczby obiektów, użytkownik przestaje pamiętać 
miejsce rozmieszczenia części danych.

Do poszukiwania wybranych obiektów sys-
temy operacyjne posiadają możliwości, dzięki 
którym można znaleźć obiekty według różnych 
znaczeń ich właściwości, na przykład według 
nazwy, czasu ich zapisania lub według typu. 
Aby zacząć poszukiwanie obiektów w systemie 
operacyjnym Windows XP należy wykonać 
Start ⇒ Znajdź. W lewej części okna otworzy 
się okno Eksploratora z paskiem Pomoc w 
wyszukiwaniu (rys. 2.27). Otwieramy ten pa-
sek za pomocą przycisku Szukaj  na pasku 
narzędzi okna Eksploratora. 

Na pasku Pomóc w poszukiwaniu mieści 
się lista Co chcesz znaleźć? Na liście mieszczą 
się polecenia do poszukiwania obiektów na no-
śnikach danych komputera lub w sieci zgodnie z 
określonymi znaczeniami właściwości:

• Rysunki, muzyka lub wideo – do poszukiwania plików, za-
wierających dane zaznaczonych typów;

• Dokumenty (pliki tekstowe, tabele elektroniczne) – do po-
szukiwania plików tworzonych w programach stosowanych, 
oprócz plików rysunków, muzycznych i dźwiękowych. Na 
przykład pliki z rozszerzeniem nazw DOC, TXT, PPT, DBF.

• Wszystkie pliki i katalogi – do wyszukiwania plików do-
wolnego typu i katalogów;

• Komputery lub ludzie – do poszukiwania komputerów w 
sieci lub danych o osobach przechowujących się w specjal-
nych plikach – książkach adresowych, stworzonych przez 
użytkownika.

Po wybraniu jednego z wymienionych poleceń na pasku Pomoc 
w wyszukiwaniu pojawiają się elementy sterowania do ustalania 
znaczeń właściwości obiektów poszukiwania. Na przykład po wy-
braniu polecenia Rysunki, muzykę czy wideo na pasku pojawiają 
się elementy sterowania przedstawione na rysunku 2.28.

Rys. 2.27. Pasek 
Pomoc w poszukiwaniu

Rys. 2.28. 
Elementy stero-
wania do ustala-

nia znaczeń  
właściwości 

obiektów poszu-
kiwania
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Ustawieniem znaku chorągiewki można wskazać, jakiego typu plików będziemy 

szukać. Jeśli znamy nazwę pliku lub część nazwy, to możemy wprowadzić je w odpo-
wiednie pole, by ułatwić poszukiwanie.

Jeśli w tygodniu tworzyliście prezentację, ale zapomnieliście, w jakim katalogu ją 
przechowujecie i nie pamiętacie dokładnie nazwy prezentacji, to do poszukiwania mo-
żecie wykorzystać specjalne symbole – gwiazdkę (*) lub znak zapytania (?). Gwiazdka 
określa byle jaką liczbę dowolnych symboli, a znak zapytania – jeden dowolny symbol. 
Na przykład zgodnie z zapisem *.pptx będą znalezione wszystkie pliki i katalogi z roz-
szerzeniem nazwy pptx, a zgodnie z zapisem ?.pptx – tylko te pliki i katalogi, które 
mają rozszerzenie nazwy pptx i tylko jeden dowolny symbol w nazwie.

Zmniejszyć czas poszukiwania wybranego pliku można wybierając z listy Szukaj 
w: odpowiedni nośnik danych lub katalog. Jeśli znamy czas powstania pliku, to można 
ustawić znak przełącznika w pozycji, która odpowiada czasowi zapisania (zmiany) pli-
ku (grupa przełączników Kiedy wniesiono ostatnie zmiany?). 

Do znalezienia pliku z rozszerzeniem nazwy pptx, zawierają-
cego słowo «informatyka», może przechowywać się na jednym z 
twardych dysków lokalnych komputera, a data jego zapisania jest 
nieznana, należy ustalić znaczenie właściwości poszukiwania 
przedstawionych na rysunku 2.29.

Po zakończeniu poszukiwania na pasku Pomoc w poszukiwa
niu pojawi się wiadomość o liczbie znalezionych obiektów i zapy-
tanie o osiągnięciu wymaganych wyników poszukiwania.

W wyniku poszukiwania użytkownik w prawej części okna 
otrzymuje listę nazw obiektów, które odpowiadają wymaganiom 
poszukiwania. Aby przejść do katalogu zawierającego znaleziony 
obiekt, należy wybrać go z listy i wykonać Plik ⇒ Otwórz  kata-
log, zawierający obiekt. Jeśli trzeba otworzyć okno znalezionego 
obiektu, to ten obiekt należy wybrać i nacisnąć klawisz Enter lub 
dwukrotnie kliknąć na nim.

Jeśli poszukiwanie obiektów nie doprowadziło do oczekiwa-
nego rezultatu, należy sprawdzić czy prawidłowo są podane zna-
czenia właściwości poszukiwania, może warto zmienić nośnik 
danych czy katalog, na listach których odbywa się poszukiwanie. 
Warto rozszerzyć w miarę możliwości granicę poszukiwania, szu-

kając na wszystkich nośnikach danych komputera lub wskazać bardziej ogólne znacze-
nia nazwy obiektu.

Dla użytkowników Windows 7

Poszukiwanie obiektów systemu plików w systemie operacyjnym Windows 7 moż-
na wykonywać kilkoma sposobami. Korzystając z polecenia Znajdź z menu Start 

Rys. 2.29. 
Znaczenie 

właściwości 
poszukiwania

otworzysz okienko dialogowe Znajdź: Wszystkie programy i pliki (rys. 2.30). W 
dane pole należy wprowadzić słowo lu wyrażenie do poszukiwania. Może to być nazwa 
lub fragment nazwy (szablon) obiektu.

Rys. 2.30. Okienko dialogowe Znajdź: Wszystkie programy i pliki

Po wprowadzeniu symboli w okienko dialogowe Znajdź: Wszystkie programy i 
pliki, otworzy się obszar zawierający wyniki poszukiwania w określonych dziedzi-
nach. Na przykład na pytanie «po» (rys. 2.31) znaleziono 5 programów, w nazwach 
których są tych dwie litery i 2337 plików, które w nazwie lub w zawartości mają wspo-
mniane litery.

Rys. 2.31. Okno, pokazujące rezultaty poszukiwania

Do uruchomienia znalezionego programu lub otwierania pliku należy wybrać odpo-
wiednią nazwę w oknie poszukiwania. Po wybraniu nazwy grupy obiektów lub posyła-
niu Inne rezultaty, otworzy się okno Rezultaty poszukiwania, które w Obszarze ro
boczym zawiera listę znalezionych obiektów (rys. 2.32).

Na końcu listy obiektów pod tytułem Szukaj w: znajdują się przyciski do wykona-
nia nowego poszukiwania z zaznaczonymi miejscami poszukiwania.
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Widok przedstawienia wyników poszukiwania można zmieniać wyborem  

odpowiedniego polecenia z menu Widok lub z listy przycisku Zmień przedstawia  

nie .

Rys. 2.32. Okno wyników poszukiwania

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Za pomocą Menu głównego otwórz okno poszukiwania  (Start  ⇒ Znajdź).
2. Wykonaj poszukiwanie wszystkich rysunków i fotografii, stworzonych w  

zeszłym miesiącu. Dlatego:
1. Wybierz Rysunki, muzykę lub wideo z listy Co chcesz znaleźć?
2. Ustaw znaczek chorągiewki Rysunki i fotografii na liście Szukaj pliki 

określonego typu lub szukaj według nazwy i typu pliku.
3. Otwórz listę poleceń Szukaj za jednym lub wszystkimi kryteria, wybiera-

jąc polecenie Wykorzystaj dodatkowe parametry poszukiwania.
4. Wybierz w polu z listą, która otwiera się, Szukaj w: polecenie Mój kom-

puter.

5. Wybierz polecenie Kiedy wniesiono ostatnie zmiany i na otworzonej liście, 
wybierz przełącznik W zeszłym miesiącu.

6. Wybierz przycisk Znajdź.
7. Po skończeniu wyszukiwania określ, ile plików odpowiadających wymaga-

niom poszukiwania znaleziono. Jakiego typu pliki znaleziono?
8. Dwukrotnie kliknij na ikonę pierwszego ze znalezionych plików. Jaki pro-

gram uruchomił się?
9. Zamknij okno programu.

3. Wykonaj poszukiwanie dokumentów stworzonych w zeszłym tygodniu w kata-
logu Moje dokumenty swego komputera. Dlatego:
1. Wybierz Dokumenty (pliki tekstowe, tabele elektronowe) z listy Co chcesz 

znaleźć?
2. Wybierz przełącznik W zeszłym tygodniu z listy Data wprowadzania 

ostatnich zmian.
3. Wybierz polecenie Wykorzystaj dodatkowe parametry poszukiwania.
4. Wybierz w oknie z otwierającą się listą, Szukaj w: polecenie Moje doku

menty.
5. Wybierz przycisk Znajdź.
6. Poczekaj na zakończenie odszukiwania. Określ, ile plików odpowiadających 

wymaganiom poszukiwania znaleziono.
4. Na wszystkich lokalnych dyskach komputera wykonaj poszukiwanie plików i 

katalogów, nazwy których zaczynają się z setup. Dlatego:
1. Wprowadź w okno Nazwa pliku lub część nazwy słowo «setup».
2. Wybierz w oknie z otwierającą się listą, Szukaj w: polecenie Dyski lokalne.
3. Wybierz przycisk Znajdź.
4. Poczekaj zakończenia poszukiwania. Określ, ile plików, odpowiadających 

wymaganiom poszukiwania, znaleziono.
5. Wykonaj poszukiwanie plików z rozszerzeniem nazwy pptx, zawierających w 

tekście pliku słowo «Windows». Ile jest takich plików? Dwukrotnie kliknij na 
ikonę pierwszego ze znalezionych plików. Jaki program uruchamia się? Czy za-
wiera znaleziony plik słowo «Windows»? Zamknij okno programu.

6. Zmień warunki poszukiwania, aby słowo «Windows» było szukane w zawarto-
ści wszystkich plików. Dlatego w okno Nazwa pliku lub część wprowadź sym-
bole  *.* Ile plików znaleziono?

7. Zamknij wszystkie okna.

Najważniejsze!

Aby zacząć poszukiwanie obiektów systemu plików, należy otworzyć pasek Pomoc 
w lewej części okna Eksplorator. Zrób to za pomocą Start  ⇒ Znajdź lub wyborem 
przycisku Szukaj  z paska narzędzi okna Eksploratora.
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Aby sprecyzować właściwości szukanych obiektów, używa się elementów sterowa-

nia listy Co chcesz znaleźć?
Do poszukiwania obiektów używa się specjalnych symboli – gwiazdkę (*) czy znak 

zapytania (?). Gwiazdka zaznacza jakąkolwiek ilość dowolnych symboli, a znak zapy-
tania – jeden dowolny symbol.

Odpowiedz na pytania

1 . Poszukiwanie jakich obiektów systemu plików można wykonać za pomocą ope-
racyjnego systemu Windows?

2 . Jak za pomocą Menu głównego można otworzyć pasek Pomoc w poszu-
kiwaniu?

3 . Jak za pomocą przycisku Szukaj  z pasku narzędzi okna Eksplorator 
otworzyć pasek Pomoc w poszukiwaniu?

4 . Do wyszukiwania jakich typów obiektów używa się polecenie Rysunki, muzy
ka lub wideo; Wszystkie pliki i katalogi?

5*. Czym różni się szukanie z wykorzystaniem elementów sterowania polecenia 
Dokumenty (pliki tekstowe, tabele elektronowe) od szukania z wykorzysta-
niem elementów sterowania polecenia Wszystkie pliki i katalogi?

6 . W jakim celu podczas szukania obiektów systemu plików używa się specjal-
nych symboli gwiazdkę (*) i znak zapytania (?)?

Wykonaj zadania

1 . Wykonaj szukanie wszystkich rysunków w katalogu Moje dokumenty. Ile pli-
ków znaleziono?

2 . Zapisz słowny algorytm szukania rysunków, stworzonych za ostatni rok i o roz-
miarach powyżej 1Mbajtu na wszystkich nośnikach danych komputera. Wykonaj 
szukanie zgodnie z danym algorytmem. Ile plików znaleziono?

3*. Zapisz słowny algorytm szukania na dysku C: plików z rozszerzeniem na-
zwy doc, które zawierają tekst sprawka i stworzone w ciągu ostatnich trzech 
dni. Wykonaj szukanie plików zgodnie z danym algorytmem. Ile plików 
znaleziono?

4 . Według rysunków 2,33 wskaż wartości właściwości obiektu, które są ustawione 
na wyszukiwanie obiektów systemu plików.

5*. Napisz słownie algorytm wyszukiwania folderów i plików, które zawierają 
na początku litery sy, i pięć liter w nazwie, które zmieniły się w ciągu ostat-
nich sześciu miesięcy. Poszukaj według tego algorytmu. Ile plików znale
ziono?

a)                                             b)
Rys. 2.33

PRACA PRAKTYCZNA NR 4
«Wyszukiwanie obiektów systemu plików»

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Wybierz okno Znajdź.
2. Odszukaj na nośnikach danych komputera plików muzycznych, których czas po-

wstania nie przekracza dwa lata. Zapisz liczbę plików znalezionych.
3. Dwukrotnie kliknij na nazwę trzeciego ze znalezionych plików. Jaki program 

uruchamia się?
4. Zamknij okno programu.
5. Wykonaj na nośnikach danych komputera szukanie plików z rozszerzeniem na-

zwy htm o rozmiarze powyżej 20 Kbajtów. Zapisz liczbę znalezionych plików.
6. Wyszukaj pliki rysunków o rozmiarach które nie przekraczają 500 Kbajtów. 

Zapisz liczbę znalezionych plików.
7. Wyszukaj pliki rysunków o rozmiarach powyżej 500 Kbajtów. Zapisz liczbę zna-

lezionych plików. Porównaj wyniki odszukania tego i poprzedniego punktów, 
określ, jakich rozmiarów plików jest więcej.

8. Wyszukaj dokumenty w katalogu Moje dokumenty, stworzonych za ostatni 
miesiąc i mających w nazwie literę e (alfabet ukraiński).

9. Zamknij wszystkie okna.
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3.1. O MULTIMEDIALNYCH ŹRÓDŁACH INFORMACJI

1. Jakie urządzenia do pracy z danymi możesz wymienić? 
2. Jakie urządzenia mogą przechowywać i odtwarzać obrazy, muzykę, audio-

książki i filmy wideo? 
3. Jaki sposób przekazywania wiadomości nazywamy kombinowanym?

O WIADOMOŚCIACH MULTIMEDIALNYCH, 
OBIEKTY MULTIMEDIA

Z nauki w klasie 5. wiesz, że wiadomość można przekazywać różnymi sposobami: 
tekstem, liczbami, grafiką, dźwiękiem, wideo, sygnałami, specjalnymi symbolami i 
sposobem kombinowanym – łączeniem kilku różnych sposobów.

Do wiadomości, przekazywanych kombinowanym sposobem należą:
• artykuł w czasopiśmie z ilustracjami architektury miasta;
• wideoklip popularnej piosenki;
• film wideo o wydarzeniach z historii Ukrainy;
• prezentacja o wycieczce uczniów z klasy do Kijowa z odpowiednimi zdjęciami i 

opisaniem miejsc zabytkowych;
• SMS ze sfilmowanym fragmentem wycieczki przez park. 
Wiadomości, przekazywane kombinowa-

nym sposobem nazywamy multimedialnymi. 
Multimedia (łac. multum – dużo, medium – 
ogólnodostępne) – to zespół środków przeka-
zu, które łącznie wykorzystują takie środki 
przekazu informacji, jak: tekst, grafika, 
dźwięk, animacja i film.

Należy zwrócić uwagę na to, że dość czę-
sto do obiektów multimedia zaliczają audio i 
wideo obiekty.

DZIEDZINY WYKORZYSTANIA MULTIMEDIA

Multimedia wykorzystuje się w różnych dziedzinach działalności ludzi. Już wiesz, 
że multimedia aktywnie wykorzystuje się w programach komputerowych, przeznaczo-
nych do nauki. Nazywamy ich podręcznikami elektronicznymi. Oprócz tekstowych da-
nych, zawierają one audio i wideo materiały, zdjęcia, schematy, wykresy, animację, 
reprodukcje obrazów, modele przestrzenne rzeczywistych czy wyobrażalnych obiektów 
(rys. 3.1) i umożliwiają użytkownikowi samodzielną naukę.

SMS (ang. Multimedia 
Messaging Service – usługa  
wiadomości multimedialnych) – 
usługa za pomocą której można 
przesyłać pomiędzy urządzeniami 
komórkowymi wiadomości 
z obiektami multimedialnymi 
(obrazy, dźwięk, wideo).

W tym rozdziale dowiesz się o:

obiektach
multimedialnych
i dziedzinach ich
wykorzystania

urządzeniach wej-
ściowych i wyjścio-
wych obiektach 
multimedialnych

programach do 
opracowania 

obiektów 
multimedialnych

MultimediaRozdział 3.
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Rys. 3.1. Okno programu nauki «Historia Ukrainy»

Multimedia powszechnie stosuje się podczas tworzenia kina, filmów wideo i bajek. 
Bez multimedialnych obiektów nie mogą obejść się współczesne gry komputerowe  
(rys. 3.2).

Rys. 3.2. Okno gry komputerowej «Nowy rok»

Obiekty multimedialne wykorzystuje się również w nauce i w przedsiębiorstwie 
do stworzenia modeli procesów i zjawisk, a także do projektowania wzorców wyro-
bów: od zwykłej śruby do okrętów, samochodów, rakiet kosmicznych, samolotów 
(rys. 3.3). Na przykład uczony lub konstruktor może zobaczyć model określonego 
wyrobu, określić, czy odpowiada jego projektowi, może zmienić znaczenie niektó-
rych właściwości modelu, sprawdzić, czy zmiany wpłyną na zachowanie modelu, za-
decydować, czy wprowadzać te zmiany czy nie.

Rys. 3.3. Modeli samochodu, śruby, samolotu

Multimedia zastosowuje się w reklamie, aby ułatwić otrzymanie wiadomości o 
towarach, usługach, możliwościach i trasach podróży.

W medycynie lekarze uczą się robić operacje, zakładać opatrunki,wykorzystując 
wideozapis operacji lub modeli imitujących ciało człowieka.

Twoja rodzina też wykorzystuje multimedia do tworzenia domowych wideo, foto 
archiwum czy pozdrowień świątecznych.

URZĄDZENIA DO WPROWADZANIA, WYPROWADZANIA 
I PRZECHOWYWANIA OBIEKTÓW MULTIMEDIALNYCH

Z nauki klasy 5. wiesz, że wszystkie urządzenia komputera można podzielić na 
grupy: urządzenia do wprowadzania danych, opracowania danych, przechowywania 
danych i odtwarzania danych.

Do wprowadzania obiektów multimedialnych używa się:
• kamer wideo (rys. 3.4) lub internetowych (rys. 3.5);
• aparatów fotograficznych;
• mikrofonów (rys. 3.6);
• syntezatorów muzycznych (rys. 3.7);
• tablet graficznych (rys. 3.8);
• smartfonów i telefonów komórkowych;
• skanerów, dyktafonów
itd.
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Rys. 3.4. Kamera wideo
Rys. 3.5. Kamera internetowa

Rys. 3.6. Mikrofon

Rys. 3.7. Syntezator muzyczny Rys. 3.8. Tablet graficzny

Do wyprowadzania obiektów multimedia wykorzystują:
• monitory;
• telewizory;
• adaptery audio (rys. 3.9) i wideo (rys. 3.10);
• projektory multimedialne (rys. 3.11);
• tablice multimedialne (stosowane również do wprowadzania obiektów media) 

(rys. 3.12);

Rys. 3.9. 
Adapter 
audio

Rys. 3.10. Adapter wideo

Rys. 3.11. Projektor multimedialny Rys. 3.12. Stosowanie tablicy multimedialnej

Rys. 3.13. Słuchawki Rys. 3.14. Głośniki dźwiękowe

• słuchawki (rys. 3.13);
• głośniki dźwiękowe (rys. 3.14)
itd. 

Przechowują się multimedialne obiekty w 
plikach na nośnikach danych, z rodzajami któ-
rych zapoznałeś się w klasie 5.. Odrębne urzą-
dzenia do pracy z multimedialnymi danymi 
(aparaty fotograficzne, kamery wideo, adapte-
ry audio i wideo) zawierają własne nośniki da-
nych. Są to nośniki o niedużych wymiarach: 
dyskietki (rys. 3.15), kasety (rys. 3.16), różne 
rodzaje nośników, opartych na pamięci Flasz 
(rys. 3.17).

Rys. 3.16. Kaseta Rys. 3.17. Pamięci Flasz

KOPIOWANIE OBIEKTÓW MULTIMEDIA 
Obiekty multimedialne przechowują się w plikach. Operacje kopiowania tych pli-

ków wykonujemy podobnie jak i innych plików. Jednak aby je wykonać, należy podłą-
czyć nośnik danych do komputera. Istnieje kilka sposobów takiego podłączenia. 

Rys. 3.15. Dyskietka
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Zwykle urządzenia multimedialne podłącza się za pomocą portu USB (ang. 
Universal Serial Bus – gniazdo połączeniowe nowego typu, które umożliwia prostsze 
podłączenie zewnętrznych urządzeń komputera oraz przyspiesza przepływ informacji 
między nimi). Odbywa się to za pośrednictwem specjalnych koncentratorów (tzw. bu-
bów, czyt. babów), które występują jako samodzielne urządzenia (rys. 3.18). 
Rozróżniamy kilku typów rozdzielaczy: standardowy, który podłącza się do kompute-
ra, a inny mini (łac. minimus – najmniejszy) lub mikro (gr. mikrÒ – bardzo mały, drob-
ny) – w odpowiednie gniazdo urządzenia multimedialnego. 

Port HDMI wykorzystywany jest najczęściej do podłączania urządzenia multime-
dialnego (ang. High-Definition Multimedia Interface – multimedialny interfejs wyso-
kiej rozdzielczości) (rys. 3.19).

Rys. 3.18. Gniazdo połączeniowe USB Rys. 3.19. Gniazdo HDMI

Do zabezpieczania łączności między urządzeniem multimedialnym i komputerem 
należy zastosować specjalny program, sterujący przekazywaniem danych. Współczesne 
systemy operacyjne,w większości przypadków, samodzielnie określają typ podłączone-
go urządzenia i wybierają program, który zabezpiecza jego łatwą pracę. Użytkownik 
może obserwować wyszukiwanie wybranego programu według wiadomości, które po-
jawiają się w dolnym prawym kącie ekranu (rys. 3.20).

Rys. 3.20. Wiadomości o przebiegu automatycznego określania typu 
podłączonego urządzenia

Jeśli systemowi operacyjnemu nie udało się wyznaczyć typu urządzenia lub nie 
znaleziono wybranego programu, to użytkownik powinien zainstalować program samo-
dzielnie, stosując dysk laserowy, należący do kompletu urządzenia.

Niezależnie od typu stosowanego gniazda, kopiowanie plików z obiektami multi-
medialnymi należy wykonać według algorytmu:

1. Podłącz jeden koniec gniazda (USB lub HDMI) do urządzenia, na przykład do 
kamery cyfrowej.

2. Podłącz inny koniec gniazda do komputera (rys. 3.21).

Rys. 3.21. Podłączanie kamery cyfrowej do komputera

3. Włącz urządzenie multimedialne. 
4. Wybierz polecenie Otwórz katalog do 

przeglądania slajdów z listy działań 
okna Dysk wymienny (rys. 3.22) lub,  
jeśli zaznaczone okno nie otworzyło  
się automatycznie, uruchom program 
Eksplorator.

5. Znajdź i zaznacz obiekty, które chcesz 
skopiować.

6. Wykonaj operację kopiowania do wybra-
nego katalogu.

Innym sposobem kopiowania danych z urzą-
dzenia multimedialnego na komputer jest wyko-
rzystanie kart pamięci. Aby skopiować należy:

1. Wyłączyć urządzenie multimedialne.
2. Wyciągnąć kartę pamięci z urządzenia 

multimedialnego (rys. 3.23).

Rys. 3.23. Sposoby wyciągania kart pamięci z różnych kamer cyfrowych

3. Włożyć kartę do gniazda w notebooku lub specjalnego urządzenia do  
pracy z kartami pamięci – kardridera (ang. card reader – odczytywacz kart) 
(rys. 3.24).

Rys. 3.22. Okno Dysk wymienny
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Następnie należy wykonać polecenia, opisane 
w punktach 4–6 poprzedniego algorytmu. 

Pliki można kopiować i z urządzenia multime-
dialnego, i w urządzenie multimedialne, na przy-
kład pliki audio i wideo na odpowiednie adaptery 
lub telefony komórkowe.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Skopiuj trzy pliki graficzne z karty pamięci aparatu cyfrowego do swego katalo-
gu na nośniki danych komputera. Dlatego:
1. Połącz aparat z komputerem za pomocą gniazda USB.
2. Włącz aparat cyfrowy.
3. Wybierz polecenie Otwórz katalog do przeglądania plików z listy do okna 

Dysk wymienny lub uruchom program Eksplorator, jeśli zaznaczone okno 
nie otworzyło się automatycznie.

4. Znajdź i zaznacz trzy pliki graficzne.
5. Wykonaj Plik ⇒ Kopiuj.
6. Otwórz swój katalog.
7. Wykonaj Plik  ⇒ Wstaw.
8. Wyłącz aparat cyfrowy.
9. Odłącz aparat od komputera.

2. Skopiuj plik dźwiękowy, na przykład z katalogu Rozdział 3\Punkt 3.1\Muzyka 
plik ręczniczek.mp3, na swoją komórkę. W tym celu:
1. Podłącz jeden koniec gniazda USB do komórki.
2. Podłącz drugi koniec gniazda do komputera.
3. Potwierdź wykorzystanie komórki jako nośnika danych w oknie, które może 

pojawić się na ekranie komputera lub na ekranie komórki.
4. Poczekaj, póki pojawi się symbol urządzenia przechowywania danych na li-

ście obiektów katalogu Mój komputer.
5. Otwórz katalog Rozdział 3\Punkt 3.1\Muzyka.
6. Wybierz plik ręczniczek.mp3.
7. Wykonaj Plik ⇒ Kopiuj.
8. Pokaż listę nazw plików i katalogów nośnika danych telefonu.
9. Otwórz wybrany katalog, na przykład Muzyka.

10. Wykonaj Plik ⇒ Wstaw.
11. Odłącz gniazdo.

Rys. 3.24. Kardrider

Najważniejsze!

Multimedia – to zespół środków przekazu, które łącznie wykorzystują takie środki 
przekazu informacji, jak: tekst, grafika, dźwięk, animacja i film.

Multimedia wykorzystuje się w oświacie, badaniach naukowych, do tworzenia fil-
mów wideo, bajek i kina, gier komputerowych, w przedsiębiorstwie, reklamie i syste-
mach informacyjnych. 

Urządzenia wejściowe multimedialne to są kamery wideo, kamery internetowe, 
cyfrowe aparaty fotograficzne, mikrofony, syntezatory muzyczne, tablety, skanery. 

Urządzenia wyjściowe multimedia to są monitory, telewizory, adaptery audio i wi-
deo, projektory multimedialne, tablicy multimedialne, słuchawki, głośniki.

Do przechowywania danych w urządzeniach multimedia wykorzystuje się nośniki 
danych o małych rozmiarach – dyskietki, kasety, karty pamięci.

Do kopiowania danych z urządzenia multimedialnego (na urządzenie multimedial-
ne) należy podłączyć dane urządzenie do komputera za pomocą specjalnego gniazda 
(USB lub HDMI). W przypadku wykorzystania karty pamięci należy wyciągnąć ją z 
urządzenia multimedialnego i wstawić do kardrideru, który znajduje się w komputerze 
lub jest do niego podłączony.

Odpowiedz na pytania

1 . Jakie wiadomości nazywamy multimedialnymi?
2 . Wymień obiekty multimedialne?
3 . W jakim celu wykorzystuje się obiekty multimedialne?
4 . Jakie urządzenia nazywamy multimedialnymi?
5 . Jakie nośniki danych wykorzystuje się w urządzeniach multimedialnych do 

przechowywania danych?
6 . Jakie urządzenia są urządzeniami wejściowymi dla obiektów multimedialnych?
7 . Jakie urządzenia są urządzeniami wyjściowymi obiektów multimedialnych?
8 . Za pomocą czego można podłączać urządzenie multimedialne do komputera w 

celu kopiowania danych?
9*. Czym różni się kopiowanie plików z urządzeń multimedialnych do kom-

putera od kopiowania plików z jednego katalogu komputera do innego ka-
talogu?
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Wykonaj zadania

1 . Wymień urządzenia dla pracy z obiektami multimedialnymi.
2 . Podaj dziedziny wykorzystania multimediów.
3 . Wyjaśnij, w jakim celu wykorzystuje się multimedia w nauce.
4 . Wymień kolejność kopiowania plików graficznych z aparatu fotograficznego 

na nośnik danych komputera.
5 . Ułóż słowny algorytm kopiowania pliku wideo z katalogu Moje nagrania wi-

deo do adaptera wideo. Wykonaj algorytm.
6*. Zrób zdjęcie kolegi używając swej komórki (smartfonu). Zapisz słowny  

algorytm kopiowania pliku graficznego z komórki (smartfonu) do katalogu 
Rozdział 3\Punkt 3.1\Rysunki. Wykonaj algorytm.

7*. Zbadaj i opisz, jak można skopiować dane z komórki lub smartfonu na nośnik 
danych komputera wykorzystując łączność bezprzewodową.

8 . Ułóż słowny algorytm kopiowania pliku ze zdjęciem z aparatu fotograficznego 
do katalogu Moje rysunki w komputerze z wykorzystaniem gniazda USB.

3.2. ADAPTERY MULTIMEDIALNE

1. Wymień urządzenia wejściowe obiektów multimedialnych? 
2. Przelicz urządzenia wyjściowe obiektów multimedialnych? 
3. W jaki sposób kopiuje się pliki z obiektami multimedialnymi z aparatu foto-

graficznego, komórki, smartfonu do wybranego katalogu komputera? 

PROGRAMY OPRACOWANIA 
OBIEKTÓW MULTIMEDIALNYCH

Już wiesz, że do tworzenia i opracowania prezentacji komputerowych wykorzystuje 
się specjalne programy – redaktory prezentacji. Prezentacje komputerowe często nazy-
wamy multimedialnymi, ponieważ mogą zawierać obiekty tekstowe, graficzne, dźwię-
kowe i wideo. Dlatego redaktory prezentacji są programami do opracowania obiektów 
multimedialnych.

Jednak, gdy mówi się o programach opracowania obiektów multimedialnych, prze-
ważnie chodzi o programy, które opracowują dane dźwiękowe i wideo. Do takich pro-
gramów należą programy tworzenia i redagowania danych dźwiękowych i wideo – re
daktory danych multimedialnych i programy przeglądania i przesłuchiwania danych 
multimedialnych – adaptery multimedialne.

Istnieje dużo różnorodnych adapterów multimedialnych. Większość z nich może 
odtwarzać dane wideo i dźwiękowe, niektóre specjalizują się tylko na jednym z ro-
dzajów danych, dlatego nazywamy je adapterami audio lub wideo. Rozpow
szechnionymi adapterami multimedia są Winamp, Media Player Classic, QuickTime 
Player, Flv Player i inne.

ADAPTER MULTIMEDIALNY 
WINDOWS MEDIA PLAYER

Jednym z adapterów multimedialnych jest program Windows Media Player, który 
należy do zestawu standardowych programów systemu operacyjnego  Windows. Na 
rysunku 3.25 przedstawione okno tego programu. Aby go uruchomić należy wykonać  
Strat ⇒ Wszystkie programy ⇒ Standardowe ⇒ Rozrywki  ⇒ Windows Media 
Player.

Za pomocą Media adapteru Windows, można przeglądać filmy wideo, przesłu-
chiwać pliki muzyczne, książki audio. Aby nagrać plik multimedialny, trzeba dołą-

6

5

2 3 4

1

12 11 10 9 8 7

 1. Przycisk Wybór kategorii
 2. Przyciski przejścia Do tyłu i Do przodu
 3. Pasek menu 
 4. Przycisk Pokaż obszar listy 
 5. Obszar wiadomości 
 6. Przycisk przełączania do widoku 

pełnoekranowego

 7. Przycisk przełączania do trybu 
kompaktowego

 8. Regulator głośności
 9. Przyciski sterowania odtwarzaniem
 10. Indykator przebiegu odtwarzania
 11. Obszar zawiadomienia o odtwa-

rzanym pliku
 12. Obszar nawigacji

Rys. 3.25. Okno Media adapter Windows
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czyć go do biblioteki programu. Zwykle do biblioteki załącza się pliki, znajdujące się 
w katalogach Moja muzyka, Moje nagrania wideo. Aby więc dołączyć plik do bi-
blioteki Mediaadapteru Windows, wystarczy skopiować go do odpowiedniego kata-
logu: plik muzyczny – do katalogu Moja muzyka, plik wideo – do katalogu Moje 
nagrania wideo.

Po uruchomieniu programu Media adapter Windows w Obszarze nawigacji jedna 
z bibliotek jest potoczną, na przykład biblioteka Muzyka, a w Obszarze wiadomości 
przedstawia się lista obiektów multimedia, której widok zależy od wybranego sposobu 
przedstawiania. Do przeglądania lub przesłuchiwania innych obiektów mul timedialnych 
należy przejść do innej biblioteki. Dlatego należy:

1. Wybrać przycisk Wybór kategorii  nad przy-
ciskiem Obszar nawigacji. 

2. Wybrać z listy przyciski widok obiektów, które będą 
odzwierciedlać się w Obszarze wiadomości: Muzyka, 
Wideo, Nagrane programy TV lub Inni media pliki 
(rys. 3.26).

3. Wybrać z listy Biblioteka z Obszaru nawigacji je-
den ze sposobów wyboru obiektów multimedialnych – Dopiero co dodane, 
Wykonawca, Album.

4. Wybrać z Obszaru wiadomości potrzebny plik lub album.
5. Wybrać przycisk Odtwarzaj , jeśli odtwarzanie nie zaczęło się automa-

tycznie.
Wykorzystując polecenia menu Biblioteka można 

przejść do innej biblioteki (rys. 3.27).

Do przesłuchiwania (przeglądania) następnego 

obiektu należy wybrać przycisk Następny . 

Do przesłuchiwania (przeglądania) poprzedniego 

obiektu należy wybrać przycisk Poprzedni . 

Zatrzymać odtwarzanie można za pomocą przycisku 

Pauza , a przedłużyć odtwarzanie – wyborem przycisku Odtwarzaj  . Aby 

skończyć odtwarzanie, należy wybrać przycisk Zakończ .

Zmiana głośności innych obiektów ustala się przesuwaniem suwaka Regulatora 
głośności  (rys. 3.25, 8).

Do odtwarzania innych obiektów należy ponownie wykonać wyżej opisany al-
gorytm.

Do przyspieszenia odtwarzania pewnego pliku multimedialnego można otworzyć 
katalog, zawierający potrzebny plik, otworzyć menu kontekstowe pliku i wykonać 
Otwórz za pomocą  ⇒ Windows Media Player.

Rys. 3.26. Lista przycisku 
Wybór kategorii 

Rys. 3.27. Menu Biblioteka

 Chcesz wiedzieć więcej?

Do zmiany katalogów, w których automatycznie wykonuje się poszukiwanie plików mul-
timedialnych, należy:

1. Wybrać przycisk Biblioteka z Paska menu.
2. Wybrać w menu Biblioteka polecenie Dodaj do biblioteki.
3. Wybrać przełącznik Moje katalogi i dostępne dla mnie obce katalogi.
4. Wybrać przycisk Dodatkowe parametry.
5. Wybrać przycisk Dodaj.
6. Wybrać katalog, w którym chcemy znaleźć pliki multimedialne, aby dodać je do  

biblioteki adaptera.
Dalej program automatycznie będzie obserwować pliki we wskazanych katalogach i bę-

dzie dodawać nowe pliki do biblioteki.

 Chcesz wiedzieć więcej?

Wśród innych programów nagrania plików dźwiękowych i wideo powszechnie stosuje 
się Media Player Classic. Ten program nie potrzebuje ustalania, wystarcza tylko skopiować 
plik uruchomienia programu do potrzebnego katalogu i uruchomić go. Widok okna programu 
przedstawiono na rys. 3.28. Do odtwarzania odpowiedniego pliku należy wykonać  
Plik ⇒ Otwórz plik ⇒ Wybierz i wskazać w oknie Eksploratora, jaki plik chcesz otworzyć. 
Można przeciągnąć ikonę wybranego pliku do okna programu. Sterowanie odtwarzaniem 
pliku multimedialnego wykonuje się za pomocą tych samych przycisków, co posiada Media 
adapter Windows.

Rys. 3.28. Okno programu Media Player Classic

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.
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1. Uruchom program Media adapter Windows za pomocą Start ⇒ Wszystkie pro-
gramy ⇒ Media adapter Windows.

2. W oknie programu znajdź:
а) Pasek menu;
b) przyciski przejścia Do tyłu i Do przodu;
c) przycisk Wybór kategorii;
d) Obszar wiadomości;
e) Regulator głośności;
f) przyciski sterowania odtwarzaniem;
g)  Obszar nawigacji.

3. Pokaż w Obszarze wiadomości wiadomości o piosenkach z biblioteki Muzyka. 
W tym celu (w razie potrzeby):
1. Otwórz listę przycisku Wybór kategorii.
2. Wybierz polecenie Muzyka.
3. Wybierz z Obszaru nawigacji polecenie Piosenki.

4. Określ liczbę piosenek zapisanych do biblioteki media adaptera.
5. Wybierz z Obszaru wiadomości wiadomości o filmach wideo z biblioteki 

Wideo.
6. Przeglądnij dowolny film wideo, który znajduje się w bibliotece Wideo. W tym 

celu:
1. Wybierz potrzebny plik z Obszaru wiadomości.
2. Wybierz przycisk Odtwarzaj .
3. Zatrzymaj odtwarzanie wyborem przycisku Pauza .
4. Za pomocą indykatora z lewa od przycisków sterowania odtwarzaniem 

określ, ile czasu przeszło od początku pokazu.
5. Przedłuż przegląd, naciskając przycisk Odtwarzaj .

6. Zatrzymaj odtwarzanie naciskając przycisk Zatrzymaj .
7. Zamknij okno programu.
8. Odtwórz za pomocą Media adaptera Windows plik bławatki.mp3, zawarty w 

katalogu Rozdział 3\Punkt 3.2\Muzyka. W tym celu:
1. Otwórz menu kontekstowe wybranego pliku.
2. Wykonaj Otwórz za pomocą ⇒ Media adapter Windows.
3. Wybierz przycisk Odtwarzaj .

9. Zamknij okno programu.
10. Odtwórz za pomocą Media adaptera Windows pliki, znajdujące się w katalogu 

Rozdział 3\Punkt 3.2\Wideo. W tym celu:
1. Otwórz wybrany katalog.
2. Wybierz z Obszaru zadań okna Eksploratora polecenie Odtwarzaj 

wszystko.
11. Zamknij okno programu.

Najważniejsze!

Do programów opracowania multimedialnych danych należą redaktory danych 
multimedialnych i adaptery multimedialne. 

Jeżeli adaptery przeznaczone są do odtwarzania tylko dźwiękowych danych lub 
danych wideo, to nazywamy je adapterami audio lub adapterami wideo.

Windows Media Player należy do zestawu programów standardowych systemu 
operacyjnego Windows. Wykorzystując Windows Media Player, można przeglądać 
filmy wideo, słuchać plików muzycznych, audio książki.

Aby odtworzyć określony media plik należy wykorzystać jeden ze sposobów:
1. Uruchom program Windows Media Player, otwórz potrzebną bibliotekę, znajdź 

odpowiedni plik i wybierz przycisk Odtwarzaj .

2. Otwórz katalog, zawierający potrzebny plik i wykonaj Otwórz za pomo-
cą  ⇒ Windows Media Player.

Odpowiedz na pytania

1 . Jakie programy należą do programów opracowania danych multimedialnych?
2 . Do czego służą redaktory danych multimedialnych?
3 . W jakim celu wykorzystuje się adaptery multimedialne?
4 . Jak uruchomić program Windows Media Player?
5 . Do czego przeznaczony jest program Windows Media Player?
6 . Jakie biblioteki ma Windows Media Player?
7 . Jak umieścić do biblioteki Windows Media Player?
8*. Jak przejść do przeglądu zawartości innej biblioteki Windows Media Player?

Wykonaj zadania

1 . Opisz okno programu Windows Media Player (patrz. rys. 3.25).
2 . Opisz przeznaczenie przycisków sterowania odtwarzaniem.
3 . Opisz kolejność przejścia do przeglądania zawartości innej biblioteki z wyko-

rzystaniem menu Biblioteka.
4*. Ułóż słowny algorytm włączania pliku wideo, który znajduje się na karcie pa-

mięci, do biblioteki Wideo programu Windows Media Player.
5 . Dodaj do biblioteki Wideo programu Windows Media Player plik chrząszcz.

avi z katalogu Rozdział3\Punkt 3.2\Wideo.
6*. Opisz, jak dodać do biblioteki Muzyka wszystkie pliki katalogu D:Rozdział3\

Punkt 3.2\Muzyka bez ich przenoszenia i kopiowania.
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7 . Odtwórz wszystkie pliki katalogu Rozdział 3\Punkt 3.2\Wideo.
8*. Zrób kilka doświadczeń i według ich wyników ułóż słowny algorytm odtwarza-

nia kilku plików z wybranego katalogu, na przykład Rozdział 3\Punkt 3.2\
Muzyka, używając Windows Media Player.

PRACA PRAKTYCZNA NR 5
«Kopiowanie obiektów multimedialnych do komputera. 

Praca z adapterami multimedialnymi»

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Za pomocą aparatu fotograficznego lub komórki zrób 4–5 zdjęć pracowni kom-
puterowej i swoich kolegów z klasy.

2. Wykorzystując cyfrową kamerę wideo, aparat fotograficzny lub komórkę utwórz
nagranie wideo lekcji w pracowni komputerowej o trwałości 30–40 sekund.
3. Utwórz we własnym katalogu katalog Praca praktyczna 5, a w nim katalogi 

Zdjęcia i Wideo.
4. Skopiuj z zaznaczonych w zadaniach 1 i 2 urządzeń pliki zdjęć do utworzonego 

katalogu Zdjęcia, a plik wideo – do katalogu Wideo.
5. Dodaj do biblioteki Wideo programu Windows Media Player plik stworzonego 

filmu wideo.
6. Przeglądnij film wideo w programie Windows Media Player.
7. Dodaj pliki oczy niebieskie.mp3 i ręczniczek.mp3 z katalogu Rozdział 3\

Punkt 3.2\Muzyka do biblioteki Muzyka programu Windows Media Player.
8. Odtwórz plik ręczniczek.mp3.

3.3. SPOSOBY PRZEGLĄDANIA 
OBRAZÓW

1. Jak tworzą się obrazy graficzne? 
2. Podaj właściwości obrazów graficznych?
3. Jakie programy wykorzystuje się dla tworzenia obrazów graficznych? 

URZĄDZENIA DO PRZEGLĄDANIA 
OBRAZÓW GRAFICZNYCH

W klasie 5. stwarzaliście i opracowywaliście obrazy graficzne za pomocą redaktora 
graficznego Paint. Wstawialiście, redagowaliście i formatowaliście obrazy graficzne 

podczas tworzenia prezentacji komputerowych w PowerPoint. Za pomocą tych progra-
mów można też przeglądać obrazy graficzne.

Do przeglądania obrazów graficznych wykorzystuje się także specjalne urządzenia, 
na przykład cyfrowe ramki fotograficzne (rys. 3.29), urządzenia Multimedia Storage 
Viewer (ang. Multimedia Storage Viewer – urządzenie do przechowywania i przegląda-
nia multimedia) (rys. 3.30) lub ekrany kamer cyfrowych, fotograficznych, wideo 
(rys. 3.31), telewizorów.

Rys. 3.29. Cyfrowa 
ramka fotograficzna

Rys. 3.30. Urządzenie do 
przechowywania 

i przeglądania  multimedia

Rys. 3.31. Ekran cyfrowego 
aparatu fotograficznego

Jednak dane urządzenia nie mogą pracować bez specjalnych programów. Takie pro-
gramy nazywamy zasobami przeglądania obrazów graficznych, lub wiuerami (ang. 
viewer – przeglądacz). Wykorzystuje się je nie tylko do przeglądania, lecz również do 
wykonania prostych operacji redagowania, formatowania obrazów graficznych, ich 
uporządkowania. Do takich programów należą ACDSee, Picasa, IPhoto, Program 
przeglądania obrazów i faksów, Microsoft office Picture Manager i inne. 
Przeanalizujmy niektóre z nich.

PROGRAMY EKSPLORATOR I PRZEGLĄDARKA 
OBRAZÓW I FAKSÓW

Oprócz programów standardowych do zestawu systemu operacyjnego Windows 
należą kilku zasobów przeglądania obrazów. Jeden z nich zawiera program 
Eksplorator, który przy ustalonych sposobach podania listy plików i katalogów 
Szkice stron i Diafilm wyprowadza na Pulpicie roboczym zmniejszone obrazy ry-
sunków (szkice), które przechowują się w odpowiednich plikach. Przy tym w poda-
niu Diafilm w górnej części Pulpitu roboczego pokazuje się zwiększony szkic ob-
razu z potocznego pliku (rys. 3.32), a pod nim – przyciski sterowania przeglądem. 
Używając tych przycisków, można wykonywać przejście pomiędzy obrazami (przy-
ciski Poprzedni obraz  lub Kolejny obraz ), obracać je o 90 stopni (przyciski 
Obróć w prawo  lub Obróć w lewo ). 
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Rys. 3.32. Okno programu Eksplorator w podaniu Diafilm

Dla użytkowników Windows 7

W programie Eksplorator systemu operacyjnego Windows 7 nie ma podania 
Diafilm, jednak jest kilka wariantów podania do przeglądania szkiców: Mozaika, 
Średnie piktogramy i Duże piktogramy.

Innym standardowym zasobem przeglądu obrazów w Windows jest program, który 
nazywa się – Podgląd obrazów i faksów. Uruchamia się on podwójnym kliknięciem 
lewego przycisku myszy na ikonę pliku graficznego. Jeśli przy tym uruchamia się inny 
program do przeglądania obrazów, to wtedy można otworzyć okno Podgląd obrazów i 
faksów za pomocą algorytmu:

1. Otwórz menu kontekstowe dowolnego pliku graficznego (rys. 3.33).

Rys. 3.33. Menu kontekstowe pliku graficznego

2. Wybierz w menu kontekstowym polecenie Otwórz za pomocą.
3. Wybierz z listy program Podgląd obrazów i faksów (ros. programa prosmotra 

izobrażenij i faksow – program przeglądu obrazów i faksów).
Program Podgląd obrazów i faksów jest przeznaczony przede wszystkim do prze-

glądania obrazów. Wykorzystując przyciski, rozmieszczone w dolnej części okna pro-
gramu (rys. 3.34), użytkownik może: 

• przejść do przeglądania poprzedniego 
obrazu katalogu potocznego (przycisk 

);
• przejść do przeglądania kolejnego obra-

zu (przycisk );
• dopasować rozmiary obrazu do rozmia-

rów okna (przycisk );
• przedstawić obraz odpowiednio do jego 

rozmiarów (przycisk );
• przeglądnąć obraz w trybie pokazu slaj-

dów (ang. shou – pokaz, wystawa) 
(przycisk );

• zwiększyć obraz na ekranie (przycisk  
);

• zmniejszyć obraz na ekranie (przycisk  
);

• obrócić obraz w prawo (przycisk );
• obrócić obraz w lewo (przycisk );
• usunąć plik (przycisk );
• nadrukować obraz (przycisk );
• utworzyć kopię pliku z inną nazwą lub w innym katalogu (przycisk  );
• rozpocząć redagowanie pliku, otwierając go, na przykład w programie Paint 

(przycisk );
• otworzyć okno z informacją o pracy z programem (przycisk ).

Dla użytkowników Windows 7

W Windows 7 podobny program ma nazwę Przeglądarka zdjęć Windows i zmie-
niony widok zewnętrzny (rys. 3.35). Okno ma Pasek menu i inne rozmiesz

Rys. 3.34. Okno programu 
Podgląd obrazów i faksów 
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Rys. 3.35. Okno programu Przeglądarka zdjęć Windows

czenie przycisków sterowania przeglądem obrazów. Używając polecenia menu Plik, 
użytkownik może wykonywać operacje nad plikami: usuwać, kopiować, przeglądać 
właściwości i zamykać program. Wybór z menu Zapisz polecenia – Dysk z danymi 
umożliwia użytkownikowi zapisanie na dysk optyczny wybranego zdjęcia.

PROGRAM MICROSOFT OFFICE 
PICTURE MANAGER

Do zestawu programów Microsoft Office przeznaczonego do pracy z obrazami gra-
ficznymi należy program Microsoft Office Picture Manager. Wykorzystując ten pro-
gram, można nie tylko przeglądać obrazy, lecz również wykonywać szereg operacji re-
dagowania obrazów. Aby uruchomić program należy wykonać Start ⇒ Wszystkie 
programy ⇒ Microsoft Office ⇒ Zasoby Microsoft Office ⇒ Microsoft Office 
Picture Manager. Okno programu pokazane jest na rys. 3.36.

Po uruchomieniu programu Pulpit roboczy zazwyczaj jest pusty. Dla dodawania 
obrazów, które będą przeglądane i opracowane, należy wykonać Plik ⇒ Dodać ikonę 
rysunku (rys. 3.37). Otworzy się okno, w którym należy wybrać katalog, zawierający 
potrzebne obrazy, a następnie wybrać przycisk Dodaj. Pliki na Pulpicie roboczym 

mogą odzwierciadlać się w jednym z trzech podań: Podanie szkiców , Podanie 

diafilmu  lub Podanie jednego obrazu . Przełączanie sposobów podania wy-
konuje się za pomocą odpowiednich przycisków (rys. 3.36, 3).

Aby przejść do kolejnego lub poprzedniego obrazu wykorzystuje się przyciski, 
znajdujące się na Pasku stanu. W tym samym miejscu znajduje się pasek zmiany skali 
przeglądu obrazów (rys. 3.38).

5

2

4

3

1

1. Pasek stanu 4. Pasek narzędzia
2. Pulpit roboczy 5. Pasek menu
3. Przyciski przełączenia sposobów podania

Rys. 3.36. Okno programu Microsoft Office Picture Manager

Do wykonania operacji redagowania obrazów, należy otworzyć panel Zmiana ry
sunków (rys. 3.39), używając przycisku Zmień rysunki  na Pasku narzędzia. 

Wykorzystując narzędzia pasku Zmiana rysunków, moż-
na wykonać następujące operacji:

• automatyczne regulowanie koloru i jasności obrazów 
– przycisk Automatyczne regulowanie;

• zmiana jaskrawości obrazu i poziomu kontrastu (franc. 
contraste – przeciwność) – polecenie Jasność i kon
trast;

• zmiana nasycenia, intensywności (franc. intesif – nasy-
cony) i odcieni barw obrazu – polecenie Barwa;

• wycinanie z rysunku jego fragmentu sposobem wycina-
nia jednej lub kilku stron – polecenie Wytnij;

Rys. 3.38. Przyciski przejścia między obrazami i paskiem  
zmiany skali przeglądu

Rys. 3.37. Pasek Ikon 
rysunków
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• obrót rysunku o dowolny kąt, obrót o kąt 90 stop-
ni według lub przeciwko wskazówek zegara, od-
zwierciadlenie z lewa na prawo lub z góry do 
dołu – polecenie Obróć i wyświetl;

• usuwanie efektu «czerwonych oczu», który prze-
jawia się w przypadku robienia zdjęć z błyskiem – 
polecenie Usuń efekt czerwonych oczu;

• Zmiana rozmiarów obrazu – polecenie Zmień 
rozmiar;

• zmniejszenie rozmiaru plików w bajtach w zależ-
ności od następnego wykorzystania – polecenie 
Zmniejsz obraz.

Po wybraniu dowolnego polecenia na pasku 
Zmiana rysunków otworzy się nowy pasek z na-
rzędziami odpowiednio do wybranej pozycji. Na 
przykład po wybraniu pozycji Usuwanie efektu 
czerwonych oczu otworzy się odpowiedni katalog 
ze wskaźnikiem w postaci . Wskaźnik należy 
przesunąć na «czerwone oko» i kliknąć lewym przy-
ciskiem myszy. Po wybraniu wszystkich obiektów 
należy nacisnąć przycisk OK. Wynik wykonania 
operacji z usunięcia efektu «czerwonych oczu» 
przedstawiono na rysunku 3.40, b.

   a) Obraz na początku      b) Obraz po korekcji
Rys. 3.40

Aby zachować zmiany po redagowaniu należy wykonać Plik ⇒ Zachowaj, wtedy 
zmiany będą zapisane do pliku pod taką samą nazwą, lub wykonać Plik ⇒ Zachowaj 
jako aby zachować zmiany w pliku pod inną nazwą lub w innym katalogu.

Rys. 3.39. Pasek 
Zmiana rysunków

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Praca z programem Podgląd obrazów i faksów
1. Otwórz katalog Rozdział 3\punkt 3.3\Obrazy.
2. Uruchom program Podgląd obrazów i faksów używając polecenie Otwórz 

menu kontekstowe wybierz jeden z plików zaznaczonego kata logu.

3. Za pomocą przycisków Poprzedni obraz   i Kolejny obraz  przegląd-
nij obrazy w katalogu.

4. Za pomocą przycisków Obróć w prawo  i Obróć w lewo  obróć 
obrazy plików 1.jpg, 3.jpg i 15.jpg.

5. Za pomocą przycisku Skala  przenieś odzwierciedlanie obrazu z pliku 
7.jpg na pełny ekran.

6. Za pomocą przycisku  przeglądnij wszystkie obrazy w trybie slajdszou.
7. Wyjdź z trybu slajdszou, naciśnięciem klawisza Esc.
8. Zrób potocznym odzwierciedlanie pliku 3.jpg.
9. Przejdź do redagowania obrazu z pliku 3.jpg za pomocą przycisku . 

Okno jakiego programu otwiera się przy tym?
10. Zamknij okno redaktora graficznego.

2. Praca z Microsoft Office Picture Manager
1. Wykonując Start ⇒ Wszystkie programy ⇒ Microsoft Office ⇒ Zasoby  

Microsoft Office ⇒ Microsoft Office Picture Manager uruchom program 
Microsoft Office Picture Manager.

2. Zapoznaj się z oknem programu. Znajdź obiekty, zaznaczone na rysunku 3.36.
3. Wykonując Plik ⇒ Dodać skrót rysunku i otwierając odpowiedni katalog w 

oknie Eksploratora otwórz na Pulpicie roboczym obrazy katalogu Rozdział 
3\Punkt 3.3\Rysunki.

4. Przeglądnij obrazy w różnych reżimach przedstawiania. Wykorzystaj odpo-

wiednie przyciski .

5. Zrób potocznym plik rysunek 03.jpg.
6. Ustal Przedstawienie jednego obrazu za pomocą przycisku .

7. Naciskając na Pasku narzędzi przycisk Zmienić rysunek  otwórz pasek 
Zmiana rysunków.

8. Za pomocą przycisku Automatyczne nastrajanie wykonaj automatyczne 
nastrajanie potocznego obrazu.
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9. Zaobserwuj, czy otrzymane obrazy, według twego zdania, polepszyły się. 
Jeśli nie, odwołaj zmiany, używając przycisk Anuluj  na Pasku narzę

dzi. Zachowaj zmiany w pliku we własnym katalogu o tej samej nazwie.
10. Zrób potocznym plik rysunek 05.jpg.
11. Wykonując Obraz ⇒ Jaskrawość i kontrast otwórz paletę Jaskrawość i 

kontrast.
12. Przesuń suwaki Jaskrawość, Kontrast i Jaskrawość średniej barwy w róż-

ne ustawienie. Określ, jak to wpływa na jakość obrazu. Zachowaj we wła-
snym katalogu o tej samej nazwie zmiany wykonane w pliku.

13. Zrób potocznym plik rysunek 09.jpg.
14. Wybierając odpowiednie polecenie z listy przycisku z nagłówkiem palety, 

otwórz Paletę kolorów (rys. 3.41).
15. Przesuń suwaki Intensywność, Odcień i Nasycenie w różne pozycji. Określ, 

czy wpływa to na jakość obrazu.
16. Zrób potocznym plik rysunek 12.jpg.
17. Za pomocą jednego z opisanych wyżej sposobów otwórz paletę Obcinanie.
18. Przesuń marker obcinania tak, aby obraz był podobny do obrazu przedsta-

wionego na rysunku 3.42. Zachowaj we własnym katalogu o tej samej nazwie 
zmiany wykonane w pliku.

19. Zamknij okno programu.

Rys. 3.42. Obcinanie  
rysunku

1

1

1

1. Markery 
 obcinania

Rys. 3.41. Lista 
wyboru palety

Najważniejsze!

Do przeglądania obrazów graficznych wykorzystuje się specjalne urządzenia  
(cyfrowe ramki fotograficzne, urządzenia do przechowywania i przeglądania  

multimediów, cyfrowe kamery foto i wideo) oraz programu Przeglądarka obrazów 
graficznych.

System operacyjny Windows posiada dwa sposoby przeglądania obrazów – to są 
polecenia Szkicu stron i Diafilm w Eksploratoru i program Podgląd obrazów i 
faksów.

Program Microsoft Office Picture Manager z kompletu programów Microsoft 
Office pozwala użytkownikowi nie tylko przeglądać obrazy, a także wykonywać reda-
gowanie obrazów: zmieniać poziom jaskrawości i kontrastu, korygować spektrum barw, 
obcinać, obracać, zmieniać rozmiary obrazu i inne.

Odpowiedz na pytania

1 . Jak za pomocą programów Paint i PowerPoint można przeglądać obrazy?
2 . Jakie urządzenia wykorzystuje się do przeglądania obrazów?
3 . Jakie zasoby programowe zawiera system operacyjny Windows do przegląda-

nia obrazów?
4 . Jak za pomocą programu Eksplorator można przeglądać obrazy?
5 . Jak uruchomić program Podgląd obrazów i faksów?
6 . Z czego może korzystać użytkownik stosując program Podgląd obrazów i fak

sów? A do korekty obrazków?
7 . Jak uruchamia się program  Microsoft Office Picture Manager?
8 . Jakie działania nad obrazami można wykonywać w programie Microsoft Office 

Picture Manager?
9*. W czym tkwi różnica między możliwościami programów Podgląd obrazów i 

faksów i Microsoft Office Picture Manager  dzięki którym użytkownik może 
redagować obrazy?

Wykonaj zadania

1 . Opisz kolejność działań przeglądania w oknie Eksplorator obrazów w podaniu 
Diafilm.

2 . Otwórz w Eksploratorze katalog Rozdział3\Punkt 3.3\Diafilm. Przeglądnij 
obrazy, używając podania Diafilm. Używając odpowiednich przycisków stero-
wania przywróć obrazy z plików diafilm1.jpg i diafilm 4.jpg. Zamknij okno 
Eksploratora.

3 . Opisz przeznaczenie przycisków sterowania przeglądaniem obrazów w oknie 
programu Podgląd obrazów i faksów.

4 . Otwórz w Eksploratorze katalog Rozdział3\Punkt 3.3\Obrazy. Uruchom pro-
gram Podgląd obrazów i faksów. Używając zasobów programu, zachowaj ko-
pii obrazów z plików 5.jpg, 11.jpg i 12.jpg we własnym katalogu z nazwami 
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Czygyryn1.jpg, Czygyryn2.jpg i Czygyryn3.jpg, usuń pliki 5.jpg, 11.jpg i 
12.jpg z katalogu Obrazy.

5 . Opisz obiekty okna programu Microsoft Office Picture Manager.
6 . Opisz kolejność wykonania operacji korekcji koloru obrazu w programie 

Microsoft Office Picture Manager.
7*. Zbadaj i opisz kolejność wykonania operacji zmiany rozmiarów obrazu w pro-

gramie Microsoft Office Picture Manager.
8*. Uruchom program Microsoft Office Picture Manager. Pokaż na Pulpicie ro

boczym zawartość katalogu Rozdział 3\Punkt 3.3\Rysunki. Wyznacz rozmiar 
pliku rysunek19.jpg. Zmień rozmiary obrazu tego pliku, ustalając 75% jego 
początkowego rozmiaru. We własnym katalogu zachowaj zmiany w pliku rysu
nek19.jpg. Czy zmieniły się rozmiary pliku?

9*. Wykonując polecenie Ściskać dla stron internetowych z paska Ściskać rysun
ki programu  Microsoft Office Picture Manager zmniejsz rozmiary plików 
rysunek 28.jpg, rysunek 29.jpg, rysunekk30.jpg katalogu Rozdział 3\Punkt 
3.3\Rysunki. Wyznacz ogólny rozmiar plików przed ściskaniem i oczekiwany 
rozmiar po ściskaniu.

PRACA PRAKTYCZNA NR 6

«Przegląd obrazów i zmian znaczenia 
ich właściwości»

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Używając Przeglądarki obrazów i faksów przeglądnij obrazy z plików katalo-
gu Rozdział 3\Punkt 3.3\Praktyczna 6. Przewróć obrazy z plików praktycz
na6.08.jpg i praktyczna6.13.jpg. Zamknij okno programu Zasób przegląda
nia obrazów i faksów.

2. Otwórz okno programu Microsoft Office Picture Manager. Pokaż na Pulpicie 
roboczym okna program zawartość katalogu Rozdział 3\Punkt 3.3\ Praktyczna 6. 
Wykonaj następne operacje redagowania obrazów:
1. Wykorzystując narzędzia zakładki Kolor zmień obraz z pliku praktycz

na6.12.jpg na pejzaż nocny odpowiednio do wzorca (rys. 3.43). Zachowaj 
obraz w pliku o tej samej nazwie we własnym katalogu.

2. Przewróć obraz z pliku Praktyczna6.14.jpg tak, aby godło miasta Czygyryn 
okazało się w pionowej pozycji. Zachowaj zmiany w pliku we własnym ka-
talogu o tej samej nazwie.

3. Poobcinaj obraz z pliku Praktyczna6.04.jpg odpowiednio do wzorca (rys. 
3.44). Zachowaj obraz w pliku o tej samej nazwie we własnym katalogu.

4. Zmień rozmiary obrazów z plików Praktyczna6.02.jpg i Praktyczna6.07.
jpg, ustawiając 40% początkowej wysokości i szerokości. Zachowaj obraz w 
plikach o tych samych nazwach we własnym katalogu.

5. Usuń efekt «czerwonych oczu» z obrazu praktyczna01.jpg. Zachowaj obraz 
w pliku o tej samej nazwie we własnym katalogu.

3. Zamknij okno programu Microsoft Office Picture Manager.

 Rys. 3.43. Wzorzec pejzażu nocnego                Rys. 3.44. Wzorzec obcinania obrazu
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PROCESOR TEKSTU 

4.1. DOKUMENT TEKSTOWY. 
 PROCESOR TEKSTU WORD

1. Czym są wiadomości tekstowe? W jakich dziedzinach działalności człowieka 
są wykorzystywane? 

2. Opisz okno programu PowerPoint. 
3. Jakie elementy okien dialogowych znasz? Wyjaśnij ich przeznaczenie i wyko-

rzystanie.

PROCESOR TEKSTU

Ucząc się informatyki w klasie 5., zapoznaliście się z pracą w redaktorze graficz-
nym Paint i redaktorze prezentacji Microsoft Office PowerPoint 2007. Przeznaczone 
są one do tworzenia i opracowania obrazów graficznych i prezentacji komputerowych.

Oprócz tych danych, człowiek w swojej pracy często wykorzystuje dane tekstowe – 
pisze listy, drukuje kartki i gazety, przygotowuje sprawozdania i informację. Uczniowie 
w szkole także piszą artykuły do gazetki szkolnej, sprawozdania o obserwacjach przy-
rody, wypracowania, przygotowują wiadomości. Wszystkie te rodzaje działalności 
człowieka nazywamy dokumentami tekstowymi, ponieważ głównym obiektem w 
nich jest tekst, zawierający symbole, słowa, zdania, akapity. W dokumenty tekstowe  
można wstawiać też inne obiekty – tabele, diagramy, rysunki, schematy.

Do tworzenia i opracowania dokumentów tekstowych używa się specjalnych pro-
gramów – procesorów tekstu. W środowisku procesora tekstu z dokumentem teksto-
wym można wykonywać następujące operacje:

• wprowadzania tekstu – tekst wprowadza się za pomocą klawiatury;
• redagowania tekstu – wprowadzanie zmian do dokumentu: poprawa błędów, 

usuwanie, kopiowanie, wstawianie fragmentów tekstu i innych obiektów;
• formatowania tekstu – wprowadzanie zmian do tekstu: zmieniać krój, stopień 

lub styl pisma, zmieniać wygląd stron w dokumencie przez dobranie margine-
sów, dodanie numerów stron lub obramowanie strony, wyrównywać i zamieniać 
tekst, zmieniać odstępy pomiędzy wierszami lub akapitami;

• wstawiania obiektu – rozmieszczenie w dokumencie obrazów, wzorów, tabeli, 
fragmentów audio i wideo;

• drukowania dokumentu – tworzenie kopii dokumentu, zwykle na papierze;
• praca z plikami – zachowanie dokumentu tekstowego w pliku, tworzenie pliku 

tekstowego w procesorze tekstu
i inne.

W tym rozdziale dowiesz się co to jest:

dokument tekstowy 
 i jego obiekty

procesor tekstu, 
jego przeznaczenie 
i możliwości

opracowanie dokumentu  
tekstowego w procesorze 
tekstu Word

Procesor tekstu Rozdział 4.
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Rozdział 4 PROCESOR TEKSTU 

ŚRODOWISKO PROCESORA TEKSTU 
MICROSOFT OFFICE WORD

Istnieje dużo procesorów tekstu. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest 
procesor tekstu Word (ang. word – słowo). Ten program podobnie, jak redaktor prezen-
tacji PowerPoint, opracowany przez korporację Microsoft i należy do zestawu progra-
mów Microsoft Office. Będziemy uczyć się pracy z Word 2007 , dalej skrócono 
Word.

Procesor tekstu Word wykorzystuje technologię  WYSIWYG (ang. What You See 
Is What You Get – co zobaczysz, to otrzymasz), która umożliwia przedstawienie doku-
mentu na ekranie w tej samej postaci, w której był nadrukowany na papierze.

Standardowym typem plików dokumentów tekstowych, przygotowanych z wyko-
rzystaniem Word, są pliki z rozszerzeniem DOCХ . Oprócz tego, Word zabezpie-
cza pracę z dokumentami typu  RTF, TXT, DOC, PDF.

Procesor tekstu Word można uruchomić kilkoma sposobami. Podajemy najbardziej 
rozpowszechnione:

• wykonaj Start ⇒ Wszystkie programy ⇒ Microsoft Office ⇒ Microsoft Office 
Word 2007 (rys. 4.1);

• podwójnie kliknij na ikonie program na Pulpicie roboczym;
• podwójnie kliknij na dowolnym pliku dokumentu tekstowego Word.

Rys. 4.1. Uruchomienie programu Word 2007

Po uruchomieniu programu otwiera się okno programu Word, standardowy które 
jest pokazane na rysunku 4.2. Jego interfejs jest podobny do interfejsu okna programu 
PowerPoint.

Pod paskiem główną część ekranu zajmuje Obszar roboczy dokumentu (rys 4.2, 8), 
w którym zapisuje się zawartość dokumentu tekstowego. Potoczne miejsce w doku-
mencie zaznacza się specjalnym znakiem (na przykład kreską pionową) – kursorem 
tekstowym (rys. 4.2,6). Zmienić ustawienie kursora w tekście dokumentu można wy-
bierając potrzebne miejsce w tekście lub używając klawiszy sterowania kursorem.

1 2 3 4

9 5

68 7

1. Przycisk Office  6. Kursor
2. Pasek szybkiego dostępu 7. Pasek stanu
3.  Pasek tytułowy 8. Obszar roboczy dokumentu
4. Ścieżka 9. Linijki
5. Paski przewijania

Rys. 4.2. Okno Word 2007

Podczas pracy z dokumentem tekstowym należy rozróżniać kursor tekstowy i 
wskaźnik. Wygląd tekstowego kursora nie zależy od tego, w jakim miejscu dokumen-
tu on rozmieszczony. A wskaźnik zmienia swój wygląd, w zależności od tego, w ja-
kim obszarze pisania tekstu czy okna znajduje się. Gdy wskaźnik ustawia się na tekst, 
wygląda on wtedy jak kursor tekstowy – |, a poza tekstem ma wygląd strzałki   
lub inny.

Pracując z dokumentem, użytkownik, zwykle, widzi w oknie tylko jego część, 
ograniczoną rozmiarami okna. Aby przeglądnąć inne części dokumentu, należy «prze-
winąć» go w oknie do góry lub w dół, w prawo czy w lewo, używając przycisków 
sterujących pasków przewijania (rys. 4.2, 5).

W górnej części okna programu może mieścić się linijka pozioma z markerami 
(rys. 4.3), a w lewej – linijka pionowa, na której mieści się skala w centymetrach. 
Używając markerów i znaczków na tych linijkach, można szybko zmieniać znaczenia 
niektórych właściwości obiektów dokumentu tekstowego (rozmiary pól, odstępy  
akapitów).
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Markery

Rys. 4.3. Linijka pozioma

Pasek stanu (rys.4.4) zawiera informację na temat aktywnego dokumentu, np. nu-
mer strony, ogólna liczby stron (1), liczba słów w tekście (2), stan trybu sprawdzania 
pisowni (3), język tekstu, w miejscu, gdzie znajduje się kursor (4).

1 2 3 4 5 6

1. Wskaźnik numeru strony bieżącej 5. Przyciski przeglądania 
2. Wskaźnik liczby słów w dokumencie  dokumentu
3.  Wskaźnik stanu trybu sprawdzania  6. Suwak i przyciski ustalania
 pisowni  skali przedstawiania 
4. Wskaźnik języka tekstu  dokumentu

Rys. 4.4. Pasek stanu

 Chcesz wiedzieć więcej?

Pierwsza wersja procesora tekstu Word dla systemu operacyjnego DOS pojawiła się w 
1983 roku, a w 1989 roku – dla OS Windows.

OPERACJE Z DOKUMENTAMI TEKSTOWYMI

Operacji otwierania i zachowania dokumentu w procesorze tekstu Word dokonuje 
się podobnie, jak operacji w PowerPoint.

Przypominamy, że podczas pracy z dokumentem należy periodycznie zachowywać 
dokument tekstowy w pliku, aby nie pozbyć się wyników swojej pracy.

Dla dogodności pracy z dokumentem w prawej części Pasku stanu za pomocą  
odpowiednich przycisków można ustalić potrzebny tryb przeglądania dokumentu  
(rys. 4.4, 5). Jak zrobić to prawidłowo pokazano w tabeli 4.1.

Tabela 4.1
Tryby przeglądania dokumentu

Przycisk  Tryb Wykorzystanie

Zaznaczanie stron Wygodny przy tworzeniu, redagowaniu i forma-
towaniu dokumentu

Tryb czytania Wygodny do czytania dokumentu z ekranu

Przycisk Tryb Wykorzystanie

DokumentWeb Wygodny do przeglądania dokumentu

Struktura Wygodny do pracy z planem dokumentu

Brulion Wygodny podczas wprowadzania i redagowania 
dokumentu (bez formatowania)

Można też ustalić potrzebną skalę przedstawiania dokumentu w oknie. Dlatego na-
leży przesunąć suwak ustalania skali na pasku stanu (rys.4.4, 6) w wybrane miejsce lub 
zwiększyć  czy zmniejszyć  skalę za pomocą odpowiednich przycisków.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Uruchom procesor tekstowy Word różnymi sposobami:
1) Wykonaj Start ⇒ Wszystkie programy ⇒ Microsoft Office ⇒ Micro soft 

Office Word 2007. Zamknij okno programu kliknięciem przycisku 
Zamknij .

2) Dwukrotnie kliknij na nazwie programu na Pulpicie roboczym. Zamknij 
okno programu.

3) Dwukrotnie kliknij na pliku tekstowym ćwiczenie 4.1.docx, który mieści się 
w pliku Rozdział 4\Punkt 4.1.

2. Przeglądnij okno programu Word. Znajdź elementy okna przedstawione na ry-
sunku 4.2.

3. Wybierz po kolei różne zakładki ścieżki. Zapoznaj się z elementami sterowania 
na tych zakładkach, ich przeznaczeniem, używając podpowiedzi, które pojawia-
ją się po nasuwaniu wskaźnika na element sterowania.

4. Przeglądnij dokument, używając paska przewijania. Wyjaśnij, ile stron zawiera 
dany dokument.

5. Opracuj przesuwanie kursora tekstem, używając klawisze, przedstawione  
poniżej:

Klawisz Przesuwanie 
kursora

Klawisz Przesuwanie 
kursora

↑
↓
←
→

Stronę wyżej
Stronę niżej
O jedną pozycję w lewo
O jedną pozycję w prawo 

Page Up
Page Down

End
Home

O jeden ekran w górę
O jeden ekran w dół
Na końcu dokumentu
Na początku dokumentu

Przedłużenie tabeli 4.1
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6. Zapoznaj się z zawartością Pasku stanu. Jaki jest numer kolejnej strony?  
Ile słów zawiera tekst? Jaki język dokumentu jest wybrany?

7. Za pomocą przycisków Paska stanu po kolei ustal różne  tryby przeglądania 
dokumentu. Wyjaśnij, który z nich jest najlepszy dogodny do przeglądania doku-
mentu.

8. Ustal różne skale przedstawiania dokumentu. Wyjaśnij, który z nich jest najlep-
szy do czytania tekstu.

9. Zachowaj dokument tekstowy w swoim katalogu w pliku o tej samej nazwie.
10. Zachowaj dokument tekstowy w katalogu Moje dokumenty w pliku o nazwie 

ćwiczenie 4.1.10.docx.
11. Zamknij okno programu.

Najważniejsze!

Do opracowania danych tekstowych wykorzystuje się procesory tekstu, przezna-
czone do wprowadzania i redagowania tekstu, formatowania i drukowania dokumentów 
tekstowych, wklejania w dokument różnych obiektów.

Głównym obiektem procesorów tekstu jest dokument tekstowy. Składa się on z 
symboli, słów, zdań, akapitów, stron. Do dokumentu tekstowego można wklejać rysun-
ki, schematy, tabele.

Odpowiedz na pytania

1 . Do czego służą procesory tekstu?
2 . Jakie rozszerzenia nazwy plików tekstowych znasz?
3 . Jakie operacje z tekstem można wykonywać w procesorze tekstów?
4 . Jak możesz wykorzystać procesor tekstu w nauce?
5 . Wymień obiekty dokumentu tekstowego?
6 . Co nazywamy kursorem tekstowym? W jakim celu  jest używany? W jaki spo-

sób przesuwa się on w tekście?
7 . Do czego służą elementy markerów linijek poziomej i pionowej?
8 . Jakie wiadomości wyprowadzają się na Pasku stanu procesora tekstu Word?
9 . W jakim celu używa się pasków przewijania?

10*. Co, według twego zdania, sprzyja rozwojowi technologii opracowania tekstu i 
jak należy rozumieć powiedzenie «technologie bezpapierowe»?

Wykonaj zadania

1 . Podaj przykład dokumentów tekstowych.
2 . Opisz strukturę okna procesora tekstu Word.
3 . Ułóż algorytm otwierania dokumentu w procesorze tekstów.
4 . Ułóż algorytm zachowania tekstu w procesorze tekstów.

5 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.1docx, który znajduje się w kata-
logu Rozdział 4\Punkt 4.1. Wyjaśnij i zapisz w zeszycie przeznaczenie nastę-
pujących konfiguracji klawiszy:

   а) Ctrl + ↑;      c) Ctrl + ←;      f) Ctrl + Home;
   b) Ctrl + ↓;      d) Ctrl + →;      е) Ctrl + End.
 Zamknij okno programu bez zachowania zmian.
6 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.1.docx, który znajduje się w ka-

talogu Rozdział 4\Punkt 4.1. Ustaw kursor tekstowy pośrodku dowolnego sło-
wa. Po kolei wybierz  wskazane elementy sterowania zakładki Główne: przy-
cisk z listy Kolor czcionki  grupy Czcionka, przycisk Pogrubienie  
grupy czcionka, przycisk Wyśrodkowanie  grupy Akapit. Śledź za zmiana-
mi w zewnętrznym wyglądzie tekstu. Zamknij okno programu bez zachowania 
zmian.

7 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.1.docx., który znajduje się w ka-
talogu Rozdział 4\Punkt 4.1. Ustaw kursor na środku dowolnego akapitu. 
Przesuń każdy z markerów linijki poziomej w inne położenie. Śledź za zmiana-
mi w zewnętrznym wyglądzie tekstu. Wróć markery w poprzednie położenie. 
Zamknij okno programu bez zachowania zmian.

4.2. TWORZENIE DOKUMENTU TEKSTOWEGO.  
WPROWADZANIE I REDAGOWANIE TEKSTU

1. Jak wprowadza się wielką literę? Jak zmienia się język wprowadzania tekstu? 
2. Podaj nazwy klawiszy redagowania. Wyjaśnij ich przeznaczenie.
3. Z jakimi błędami spotykałeś się na lekcjach języka polskiego? W jaki sposób 

je poprawiałeś?

TWORZENIE DOKUMENTU TEKSTOWEGO

Stworzyć dokument w procesorze tekstu Word można kilkoma sposobami. Z jed-
nym z nich zapoznałeś się – podczas uruchamiania programu Word otwiera się okno 
programu z nowym pustym dokumentem i użytkownik może natychmiast wprowadzać 
potrzebny tekst.

Jeśli okno programu Word jest już otwarte, to nowy dokument można stworzyć, 
używając algorytm:

1. Za pomocą przycisku Office , otwórz menu.
2. Wybierz polecenie Utwórz.
3. Wybierz w oknie Tworzenie dokumentu (rys.4.5) szablon Nowy dokument.
4. Wybierz przycisk Utwórz.
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Rys. 4.5. Okno tworzenia nowego dokumentu

Podczas opracowania nowego dokumentu ważnym jest dostrzeganie następującej 
kolejności operacji (rys. 4.6):

Wprowadzanie  
tekstu

Redagowanie  
tekstu

Formatowanie  
tekstu

Zachowanie  
dokumentu

Rys. 4.6. Kolejność operacji podczas opracowania 
nowego dokumentu

WPROWADZANIE TEKSTU Z KLAWIATURY

Tradycyjnie tekst wprowadza się z klawiatury. Przy tym tekst wprowadza użytkow-
nik po kolei – litera po literze, słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Proces ten jest dość 
pracochłonny. 

Już masz niektóre doświadczenie z wprowadzania tekstu w tekstowych napisach w 
redaktorze graficznym i na slajdach w prezentacjach. Wiesz, że tekst wprowadza się w 
tej pozycji, w której mieści się kursor tekstowy. 

Pamiętaj o następujących zasadach przy wprowadzaniu tekstów:
• odstęp (spację) stawiamy zawsze po znakach przestankowych;
• znaki interpunkcyjne (. , ; : ! ? ...) stawiamy zawsze bezpośrednio po wyrazie, 

jednak po nich robimy jeden odstęp lub wykonujemy przejście do nowego akapi-
tu (wyjątkiem jest przecinek, który wydziela całość i część ułamkową w ułam-
kach dziesiętnych – wtedy po przecinku odstępu nie robimy);

• odstępy między wyrazami powinny wynosić jedną spację;
• jeżeli używamy nawiasów to: po spacji stawiamy nawias otwierający, po nawia-

sie otwierającym nie stawiamy spacji lecz wprowadzamy tekst;
• nie stawiamy spacji pomiędzy wyrazem w nawiasie a nawiasem zamykającym, 

odstęp robimy dopiero po nawiasie zamykającym. Te same zalecenia stosuje się 
w przypadku użycia cudzysłowu;

• należy nie pozostawiać na końcu linii tekstu spójników np. «i», «w», «o»... , aby 
spójnik znalazł się w następnym wierszu używamy tzw. twardej spacji, czyli 
kombinacji klawiszy (Ctrl + Shift + spacja);

• przejście do nowego wiersza odbywa się automatycznie, to znaczy, że gdy tekst 
dochodzi do ostatniej pozycji wiersza, kursor automatycznie przechodzi na nowy 
wiersz. Przy tym słowo, które nie zmieściło się w poprzednim miejscu, automa-
tycznie przenosi się do kolejnego wiersza;

• aby wprowadzić tekst z nowego akapitu należy nacisnąć klawisz Enter;
• do przejścia do nowej linijki w granicach jednego akapitu (na przykład przy 

wprowadzeniu wiersza) należy wprowadzać rozrywanie linijki (Shift + Enter);
• przejście na nową stronę dokumentu tekstowego odbywa się automatycznie.

NAJPROSTSZE OPERACJE REDAGOWANIA TEKSTU

Po wprowadzeniu tekstu użytkownik poprawia w nim błędy, popełnione przy wpro-
wadzaniu tekstu. 

Do najprostszych operacji redagowania tekstu w dokumencie tekstowym należą 
operacji usuwania, wstawiania i zastępowania znaków. Wykonuje się je podobnie, jak 
przy redagowaniu tekstowego napisu w redaktorze graficznym i obiektu tekstowego w 
prezentacjach:

– do usuwania znaków z lewa od kursora wykorzystuje się klawisz Backspace, a 
z prawa od kursora – klawisz  Delete;

– w trybie wstawiania wpisywany znak umieszczany jest w tekście pomiędzy ist-
niejącymi znakami, odsuwając je na prawo (tryb wstawiania).

Oprócz trybu wstawiania istnieje jeszcze tryb zastępowania, w którym każdy kolej-
ny wpisywany znak zastępuje znak znajdujący się z prawej strony kursora. Przełączania 
się między trybami wykonuje się wyborem wskaźnika Wstaw/Zamień na Pasku stanu 
lub naciśnięciem klawisza Insert na klawiaturze. Bieżący tryb wprowadzania tekstu 
przedstawia się na wskaźniku Paska stanu (rys. 4.7).

wskaźnik

wskaźnik

Rys. 4.7. Wskaźniki trybów wstawiania i zastępowania na Pasku stanu

Jeśli w tekście należy przyłączyć do danego akapitu kolejny, to kursor należy usta-
wić na końcu akapitu i nacisnąć klawisz Delete. Aby podzielić tekst na akapity, należy 
w potrzebnych miejscach tekstu ustawić kursor i nacisnąć klawisz Enter.
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Do wstawiania do tekstu dodatkowego akapitu należy ustawić kursor w tym miej-
scu, w którym trzeba zacząć nowy akapit i nacisnąć klawisz Enter. Po czym można 
wprowadzać tekst z nowego akapitu. Aby zakończyć wprowadzanie akapitu należy 
jeszcze raz nacisnąć Enter.

 Chcesz wiedzieć więcej?

Podczas wprowadzania i redagowania tekstu czasem wygodnie jest włączać tryb 
przedstawiania ukrytych symboli, wybierając na Ścieżce zakładkę Główne, a następnie 
w grupie Akapit – przycisk Pokaż wszystkie znaki .

Do ukrytych należą znaki, wprowadzane przez użytkownika podczas wprowadzania tek-
stu i nie wyprowadzane na papier podczas drukowania oraz, najczęściej, nie pokazujące się 
na ekranie. Jednak, gdy włącza się tryb odtwarzania tych znaków, to w odpowiednich miej-
scach tekstu pojawią się specjalne znaki (tab. 4.2).

Tabela 4.2
Przykłady ukrytych znaków

Znak Zaznaczenie

Odstęp ∙

Tabulator →

Nierozłączny odstęp

Przerywanie linii

Koniec akapitu ¶

Miękkie przenoszenie ¬

POPRAWIANIE BŁĘDÓW 

Procesor tekstu Word przy wprowadzaniu tekstu po-
prawia błędy automatycznie. Wyszukiwanie w tekście 
błędów ortograficznych wykonuje się zgodnie ze słowni-
kiem ortograficznym, ustalonym w Microsoft Office, i 
słowa napisane błędnie podkreślane są czerwoną linią 
falistą (nie ma jej w tekście wydrukowanym).

Istnieje kilka przyczyn, przez które Word zaznacza 
kilka rodzajów błędów:

– Słowo napisane błędnie. Na przykład w słowie 
jest przepuszczona litera lub napisana zbyteczna 
(programm). Można spróbować poprawić dane 
słowo używając słownika: otworzyć menu kon-
tekstowe tego słowa i wybrać prawidłowy wariant 
jego napisania (rys. 4.8). Jeśli w menu konteksto- Rys. 4.8. Menu kontekstowe 

Słowa z błędami

wym nie ma poprawnego wariantu, należy poprawić błąd ręcznie znanymi 
sposobami.

– Słowo napisane bez błędu, jednak nie ma go w słowniku. Na przykład w doku-
mencie podkreśla się twoje nazwisko, nazwa miasta lub termin naukowy. Wtedy 
można nie zwracać uwagi na podkreślanie lub wybrać polecenie Dodaj do słow
nika w menu kontekstowym tego słowa. Również można słowo wyłączyć ze 
sprawdzania wybierając polecenie Przepuść lub Przepuść wszystko (wtedy 
wszystkie takie słowa w tekście nie będą sprawdzać się).

– Słowo napisane bez błędu, jednak wprowadzone w innym języku. Sprawdzanie 
pisowni odbywa się zgodnie z zasadami tego języka, w którym wprowadzono 
fragment tekstu, a nie tego, który jest ustalony na moment sprawdzania. Aby 
poprawić taki błąd, należy w menu kontekstowym słowa wybrać polecenie Język 
i z otworzonej listy, wybrać potrzebny język (rys. 4.9).

Rys. 4.9. Ustalanie języka sprawdzania pisowni tekstu

Jeśli w tekście popełniono błędy gramatyczne, to fragmenty tekstu podkreślane są 
linią zieloną. Wtedy należy otworzyć menu kontekstowe tego fragmentu, wyjaśnić 
przyczynę błędu i usunąć je. 

Sprawdzanie pisowni można wykonywać też po wprowadzaniu tekstu. Wtedy na 
Ścieżce na zakładce Recenzować w grupie Pisownia należy wybrać przycisk Pisownia 
i gramatyka , dzięki czemu otworzy się okno dialogowe Pisownia (rys. 4.10).

W tym oknie program kolejno pokazuje wiadomości o znalezionych błędach i moż-
liwe warianty ich usuwania. Użytkownik może wprowadzić zaproponowane poprawki 
w tekst lub nie zwracać uwagi na propozycje programu.

Na przykład na rysunku 4.10 program proponuje do zamiany błędnie napisanego 
słowa dwa inne. Użytkownik powinien wybrać prawidłowe słowo z listy Rekomendacje, 
po czym nacisnąć przycisk Zamień lub wybrać jeden z przycisków w prawej części 
dialogowego okna Pisownia.
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Rys. 4.10. Okno sprawdzania pisowni

COFANIE, PONOWNE WYKONYWANIE  
LUB POWTARZANIE CZYNNOŚCI

Jeśli podczas redagowania tekstu lub wykonywania innych operacji niektóre z nich 
były wykonane z błędami lub doprowadziły do nieoczekiwanych wyników, to ostatnie 
można cofnąć i ponowić. W tym celu na Pasku szybkiego dostępu należy wybrać przy-
cisk Cofnij . Aby wrócić skasowane działanie, należy wybrać przycisk Wykonaj 
ponownie .

W taki sposób można cofnąć lub ponowić nie jedno, a kilka działań, wybierając 
potrzebny przycisk kilka razy. Można cofnąć kilka ostatnich działań, otwierając listę 
wykonanych działań przycisku Cofnij i wybierając nazwę tej operacji, łącznie do której 
działania anulują się.

Wykonanie niektórych operacji, przeprowadzonych przy redagowaniu tekstu, użyt-
kownik może powtarzać automatycznie potrzebną ilość razy. W tym celu po wykonaniu 
działania należy wybrać przycisk Powtórz , który pojawi się automatycznie na 
miejscu przycisku Wykonaj ponownie.

Jeśli niemożliwym jest wykonanie czynności cofania, ponownego wykonywania 
czy powtórzenia, to obraz na przyciskach będzie blady.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Uruchom procesor (edytor) tekstu Word.
2. Ustal najlepszą skalę przeglądania dokumentu tekstowego. 

3. Wprowadź zgodnie ze wzorem podany tekst w dwóch akapitach (przejście do 
nowego akapitu wykonuje się naciśnięciem klawisza Enter). Przestrzegaj zasad 
wprowadzania tekstu zgodnie z pisownią.

Nasze państwo na przestrzeni swego istnienia miało różne nazwy. Jedna z 
pierwszych nazw – Ruś Kijowska.

Za czasów Rusi pojawiła się współczesna nazwa – Ukraina. Po raz pierwszy 
wpisano to słowo do kroniki w 1187 roku.

4. Połącz pierwszy i drugi akapit w jeden. W tym celu ustaw kursor na końcu 
pierwszego akapitu i naciśnij klawisz Delete.

5. Skasuj ostatnie działanie, następnie wróć go. Użyj w tym celu przyciski Cofnij 

 i Wykonaj ponownie  na Pasku szybkiego dostępu.

6. Podziel tekst na cztery akapity po jednym zdaniu. W tym celu ustaw kursor na 
końcu zdania i naciśnij klawisz Enter. Powtórz działania dla innych zdań.

7. Wykonaj sprawdzanie pisowni w całym tekście i popraw błędy. Otwórz menu 
kontekstowe słów z błędami (będą podkreślone czerwoną linią) i wybierz po-
trzebny wariant poprawki.

8. Zachowaj dokument tekstowy w pliku z nazwą ćwiczenie 4.2 w swoim katalogu.
9. Zamknij okno procesora tekstu i sprawdź obecność utworzonego pliku w swoim 

katalogu.

Najważniejsze!

Aby stworzyć nowy dokument tekstowy należy uruchomić program procesora (edy-
tora) tekstu Word. Jeśli okno programu Word już otwarte, to nowy dokument można 
utworzyć, wykonując Office ⇒ Utworzyć ⇒ Tworzenie dokumentu ⇒ Nowy doku-
ment  ⇒ Utwórz.

Podczas opracowania nowego dokumentu ważnym jest przestrzeganie następującej 
kolejności operacji: wprowadzania tekstu ⇒ redagowania ⇒ formatowania ⇒ zacho-
wania. Wprowadzamy tekst z klawiatury w pozycji rozmieszczenia kursora tekstowego 
z dostrzeganiem zasad wprowadzania. Do operacji redagowania tekstu w procesorze 
tekstu Word należą usuwanie, wstawianie i zastępowanie tekstu, łączenie i rozdzielanie 
akapitów, sprawdzanie pisowni w tekście.

Procesor tekstu Word podczas wprowadzania tekstu wykonuje automatycznie 
sprawdzanie ortografii i gramatyki oraz podkreśla błędy liniami falistymi czerwonego i 
zielonego koloru. Aby poprawić błąd, należy otworzyć menu kontekstowe podkreślone-
go słowa i wybrać działanie z zaproponowanej listy. Do wykonania sprawdzania pisow-
ni również można wykorzystać przycisk Pisownia i gramatyka  na zakładce 
Recenzować grupy Pisownia.
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Odpowiedz na pytania

1 . Wymień sposoby tworzenia nowego dokumentu?
2 . Jakiej kolejności działań należy przestrzegać przy opracowaniu nowego doku-

mentu w procesorze tekstu?
3 . Jakich zasad należy przestrzegać przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury?
4 . Jakie operacje są operacjami redagowania tekstu?
5*. Dlaczego przy wprowadzaniu tekstu trafia się, że poprzedni tekst zastępuje się 

nowym? Jak naprawić taką sytuację?
6 . Dlaczego niektóre słowa w tekście są podkreślane liniami falistymi? Jak napra-

wia się taka sytuacja?
7 . W jakim celu używa się przycisków ,  i ? Gdzie one się  

znajdują?
8 . Do czego służy przycisk ? Gdzie on się mieści?

Wykonaj zadania

1 . Otwórz tekstowy dokument z pliku ćwiczenie 4.2.1.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.2. Usuń w nim rozmieszczone obok siebie powta-
rzające się słowa. Skasuj wykonane działania. Następnie cofnij je. Zachowaj plik 
w swoim katalogu o tej samej nazwie.

2 . Otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenia 4.2.2.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.2. Przeglądnij tekst otwartego dokumentu i wy-
szukaj popełnione błędy. Zredaguj tekst, poprawiając w nim błędy. Zachowaj 
plik w swoim katalogu o tej samej nazwie.

3 . Uruchom program Word i wprowadź podany tekst według wzoru. Zachowaj 
dokument w pliku o nazwie zadanie 4.2.3 w swoim katalogu.

Ukraina jest jednym z największych państw Europy – jej powierzchnia wynosi 
603,7 tys. kilometrów kwadratowych. Według rozmiarów swoich terytoriów jest 
większa od dwóch państw Europy – Francja (544 tys. kilometrów kwadratowych) 
i Hiszpania (505 tys. kilometrów kwadratowych).

Nasze państwo zajmuje powyżej 5,7 % terytorium całej Europy. Odległość po 
linii prostej między skrajnymi punktami północy i południa wynosi 893 km,  
a między zachodnim i wschodnim – 1316 km. Ogólna długość jej granic wynosi 
7590 km.

4 . Uruchom program Word i napisz krótki życiorys (3–4 zdania). Sprawdź pisow-
nię w tekście. Zachowaj dokument w pliku o nazwie ćwiczenie 4.2.4 w katalogu 
Moje dokumenty.

5 . Otwórz dokument tekstowy w pliku ćwiczenie 4.2.5.docx, który znajduje się 
w katalogu Rozdział 4\Punkt 4.2. Popraw tekst napisany w dokumencie we-
dług wzoru (usuwanie zbytecznych znaków, wstawianie i zastępowanie słów, 
łączenie i rozrywanie akapitów). Zachowaj plik w swoim katalogu o tej samej 
nazwie.

4.3. FRAGMENTY TEKSTU 
ORAZ CZYNNOŚCI Z NIMI ZWIĄZANE

1. W jaki sposób można zaznaczać obiekty w oknie katalogu?
2. Jakie operacje może wykonywać system operacyjny z plikami, katalogami, 

oknami? Jakimi sposobami można je wykonać?
3. Co nazywamy fragmentem obrazu graficznego? Jakie operacje można wyko-

nywać na nim w redaktorze graficznym Paint?

ZAZNACZANIE FRAGMENTÓW TEKSTU

W poprzednim punkcie rozpatrzyliśmy niektóre operacje redagowania tekstu: usu-
wanie, wstawianie i zastępowanie znaków. Dane operacje można wykonywać nie tylko 
z odrębnymi znakami, ale też z kolejnością znaków, którą będziemy nazywać fragmen-
tem tekstu. Na przykład zamienić miejscami fragmenty tekstu, usunąć czy zastąpić  
fragmenty. 

Przed wykonaniem dowolnych operacji z fragmentem tekstu należy jego uprzednio 
zaznaczyć. Zaznaczony fragment tekstu jest najczęściej blado niebieskiego koloru 
(rys. 4.11).

Najprostsze operacje redagowania tekstu

Po wpisywaniu tekstu użytkownik, zazwyczaj, redaguje tekst, poprawia-
jąc w nim popełnione podczas wpisywania błędy.

Do najprostszych operacji redagowania tekstu w dokumencie tekstowym 
należą operacje: usuwania, wstawiania i zastępowania znaków.
Wykonują się one podobnie, jak podczas redagowania tekstowego napisu w 
redaktorze graficznym i tekstowego obiektu w prezentacjach:
– do usuwania znaków z lewa od kursora wykorzystuje się klawisz Backs

pace, a z prawa od kursora – klawisz Delete;
–  do wstawiania znaków w tekst należy rozpoczynać ich wstawianie w po-

trzebne miejsce tekstu (tryb wstawiania).

Rys. 4.11. Zaznaczony w dokumencie fragment tekstu

Zaznaczać fragment tekstu można używając klawiszy klawiatury, myszy lub  
elementów sterowania Paska (tab. 4.3).
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Tabela 4.3
Sposoby zaznaczania fragmentów tekstu

Fragment 
tekstu Sposób zaznaczania Wygląd

wskaźnika

Wyraz Kliknij dwukrotnie wyraz І

Zdanie Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij 
gdziekolwiek w zdaniu

І

Wiersz 
tekstu

Przesuń wskaźnik na lewo od wiersza w obszar, w któ-
rym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, 
a następnie kliknij.

Kilka 
akapitów 

Umieść wskaźnik z lewej strony pierwszego akapitu 
tak, aby przyjął kształt strzałki skierowanej w prawo, a 
następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy 
podczas przeciągania wskaźnika w dół lub w górę.

Akapit Dwukrotnie kliknij na lewym marginesie obok akapitu

Kliknij trzykrotnie w obrębie akapitu І

Dowolny 
fragment 
tekstu

Kliknij w miejscu rozpoczęcia zaznaczenia, przewiń 
dokument do miejsca końca zaznaczenia, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, klikając w miej-
scu, w którym chcesz zakończyć zaznaczenie.

І

Kliknij w miejscu rozpoczęcia zaznaczenia, a następ-
nie naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, przesuwaj 
wskaźnik w wybranym kierunku, używając klawiszy 
sterowania wskaźnikiem (←, ↑, →, ↓, Home, End, 
Page Up, Page Down)

І

Cały 
dokument

Umieść wskaźnik z lewej strony dowolnego tekstu tak, 
aby przyjął kształt strzałki skierowanej w prawo, a na-
stępnie kliknij trzykrotnie

Wykonaj Główne ⇒ Edytować ⇒ Zaznaczyć ⇒ 
Zaznaczyć wszystko

Naciśnij klawisze Ctrl + A (ang.) Dowolny

Aby zabrać zaznaczenie fragmentu, należy wybrać miejsce poza obszarem zazna-
czania lub nacisnąć dowolny klawisz sterowania wskaźnikiem.

 Chcesz wiedzieć więcej?

Do zaznaczania tekstu poleca się wykorzystanie takich konfiguracji klawiszy (tab. 4.4):

Tabela4.4
Niektóre konfiguracje zaznaczania fragmentów tekstu

Fragment 
tekstu

Konfiguracja  
klawiszy 

Fragment 
tekstu

Konfiguracja  
klawiszy 

Wyraz od jego 
początku 
do końca

Ctrl + Shift + → Akapit od jego 
początku 
do końca

Ctrl + Shift + ↓

Wyraz od jego 
końca 
do początku

Ctrl + Shift + ← Akapit od jego 
końca 
do początku

Ctrl + Shift +  ↑

Wiersz od jego 
końca 
do początku

Ctrl + Shift + Home Od początku 
okna do 
jego końca

Alt + Ctrl + Shift + 
Page Down
(Alt + Ctrl + Shift + 
Page Up)

Wiersz od jego 
początku  
do końca 

Ctrl + Shift + End Cały dokument Ctrl + A (ang.)

OPERACJE Z FRAGMENTAMI TEKSTU

Fragmenty tekstu po ich uprzednim zaznaczeniu możesz poddawać różnym mody-
fikacjom: możesz kasować je, kopiować lub przenosić w inne miejsce.

Takie operacje już wykonywałeś na plikach i katalogach, na fragmentach obrazów 
graficznych, na obiektach na przezroczach prezentacji. Podobnie wykonują się takie 
operacje na fragmentach tekstu. Podawać polecenia można różnymi sposobami: konfi-
guracją klawiszy, wybieraniem przycisków na Pasku, wykorzystując menu konteksto-
we (tabela 4.5).

Tabela 4.5
Wykonanie operacji na zaznaczonych fragmentach tekstu

Sposób wykonania Porządek wykonania

Usuwanie

Za pomocą Paska Wykonaj Główne ⇒ Bufor wymiany  ⇒ Wytnij 

 

Za pomocą klawiszy 
klawiatury

Naciśnij klawisz Delete, lub Backspace, lub konfigurację  
Ctrl + Х

Za pomocą menu  
kontekstowego

Wykonaj polecenie Wytnij
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Sposób wykonania Porządek wykonania

Kopiowanie

Za pomocą 
 Paska 1. Wykonaj Główne ⇒ Bufor wymiany  ⇒ Kopiuj .

2. Przesuń kursor w wybrane miejsce tekstu.
3. Wykonaj Główne ⇒ Bufor wymiany ⇒ Wklej 

Za pomocą myszy Przeciągnij fragment w wybrane miejsce wciśniętym klawi-
szem Ctrl. Podczas przeciągania miejsce wstawiania frag-
mentu będzie zaznaczać znakiem , a wskaźnik będzie wyglą-
dać 

Za pomocą klawiszy 
klawiatury

1. Naciśnij Ctrl + C.
2. Przesuń kursor w wybrane miejsce tekstu.
3. Naciśnij  Ctrl + V

Za pomocą menu 
kontekstowego

1. Wykonaj polecenie Kopiuj.
2. Przesuń kursor w wybrane miejsce tekstu.
3. Wykonaj polecenie Wklej

Operacja przesuwania fragmentu tekstu wykonuje się 
podobnie jak operacja kopiowania z jedną odmiennością: 
zamiast polecenia Kopiuj należy wykonać polecenie 
Wytnij (przycisk , konfiguracja klawiszy Ctrl + X), 
i wskaźnik przy tym będzie wyglądać .

 Chcesz wiedzieć więcej?

Przypomnijmy, że Bufor wymiany (Schowek), który wyko-
rzystywaliście w redaktorze graficznym Paint, zawierał tylko 
jeden obiekt. A Bufor wymiany Microsoft Office 2007 może 
równocześnie przechowywać dwadzieścia cztery obiekty. 
Zrealizować daną możliwość można tylko przy otwartym oknie 
Bufora wymiany Microsoft Office 2007 (rys. 4.12). Aby go 
otworzyć należy wybrać przycisk otwarcia okna dialogowego 

 grupy Bufor wymiany na zakładce Główne.
Bufor napełnia się stopniowo po wykonaniu poleceń 

Wytnij lub Skopiuj. Nowy obiekt zawsze dodaje się na po-
czątek listy i jest pierwszym na liście. Obiekt, który znajdu-

je się w Buforze wymiany, można wielokrotnie wykorzystać do wstawiania w doku-
ment.

Pracujemy z Buforem wymiany używając przyciski Wytnij, Kopiuj, Wklej.

AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE I ZASTĘPOWANIE 
FRAGMENTÓW TEKSTU 

Procesor tekstu Word może automatycznie wyszukiwać w dokumencie dowolny 
fragment tekstu. Na przykład jeśli chcesz szybko znaleźć potrzebne słowo czy miejsce 
w dokumencie, nie przeglądając go, to należy:

1. Wykonaj Główne ⇒ Redaguj ⇒ Znajdź , to spowoduje otwarcie okna 

Szukaj i zastępuj z bieżącą zakładką Znajdź (rys. 4.13).
2. Wprowadź w pole tekstowe Znajdź fragment tekstu, który chcesz znaleźć w 

dokumencie. Na przykład słowo «komputer».
3. Wybierz przycisk Znajdź dalej, aby znaleźć po kolei każde wpisanie fragmentu 

w tekst.

Rys. 4.13. Okno Szukaj z zakładką Znajdź Rys. 4.14. Okno Szukaj z zakładką Zamień

Wobec tego sposobu wyszukiwania, po każdym wyborze przycisku Znajdź tekst w 
oknie będzie przewijać się, kolejny odszukany fragment będzie zaznaczony i umiesz-
czony w Obszarze roboczym okna.

Jeśli w dokumencie należy zastąpić niektóry fragment tekstu na inny, to należy wy-
konać algorytm:

1. Wykonaj Główne ⇒ Redaguj ⇒ Zamień .

2. Wpisz w pole Znajdź (rys. 4.14) potrzebny fragment tekstu (na przykład słowo 
towar).

3. Wpisz w pole Zamień na tekst do zastępowania danego fragmentu (na przykład 
słowo pieniędzy).

4. Wybierz przycisk Zamień wszystko dlatego, aby zastępowanie odbywało się 
automatycznie w całym dokumencie, a dla dowolnego zastępowania – wybierz 
przycisk Znajdź dalej i następnie, przy potrzebie, przycisk Zamień.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

Przedłużenie tabeli 4.5

Rys. 4.12. Okno 
Bufora wymiany 
Microsoft Office
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1. Otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 4.3.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\ Punkt 4.3.

2. Ustal dogodną skalę przeglądania dokumentu tekstowego.
3. Zaznacz różne fragmenty tekstu (słowa, jeden wiersz, kilka wierszy, akapit, kil-

ka akapitów, całą stronę tekstu) różnymi sposobami. Wykorzystaj w tym celu 
tabelę 4.3 tego punktu.

4. Skopiuj niektóre fragmenty tekstu zgodnie ze wzorem podanym w dokumencie. 
Wykorzystaj polecenia menu kontekstowego, podane w tabeli tego punktu.

5. Przenieś niektóre fragmenty zgodnie ze wzorem podanym w dokumencie. 
Wykorzystaj przyciski Paska, podane w tabeli 4.5 tego punktu.

6. Znajdź w tekście wszystkie słowa wiadomości. Ile słów znaleziono?
7. Zamień w tekście wszystkie litery a symbolem @. Ile zamian wykonano?
8. Zachowaj dokument w pliku o tej samej nazwie w swoim katalogu.

Najważniejsze!

Fragment tekstu – to określona kolejność znaków tekstu. Aby można było praco-
wać z fragmentem tekstu, należy go zaznaczyć. Zaznaczanie tekstu można wykonywać 
za pomocą klawiszy klawiatury, myszy lub elementu sterowania Paska. Po tym, jak 
wybrany fragment tekstu zostanie zaznaczony, można go przesuwać, kopiować w różne 
miejsca dokumentu tekstowego, zastępować lub usuwać.

Operacje na fragmentach tekstu wykonujemy różnymi sposobami: konfiguracją 
klawiszy, elementów sterowania, za pomocą menu kontekstowego.

Procesor (edytor) tekstu Word może wykonywać automatyczne wyszukiwanie i 
zastępowanie w dokumencie wybranego fragmentu tekstu. W tym celu należy wykonać 
Główne ⇒ Redaguj ⇒ Znajdź  (lub Zamień ) i do okna, które otworzy się, 
wprowadzić wybrane fragmenty tekstu do wyszukiwania i zastępowania, następnie wy-
brać przycisk Znajdź dalej lub inny.

Odpowiedz na pytania

1 . Co nazywamy fragmentem tekstu?
2 . Jak wygląda zaznaczony tekst?
3 . Wymień sposoby zaznaczania fragmentów tekstu w procesorze tekstu Word?
4 . Jak zrezygnować z zaznaczania tekstu?
5 . Jakie operacje można wykonywać na fragmencie tekstu?
6 . W jakim celu używamy przyciski , , ?
7 . Jak wykonujemy usuwanie, kopiowanie lub przesuwanie fragmentu tekstu?
8 . Jakie są osobliwości wykorzystania Bufora wymiany Microsoft Office 

2007?

9 . W jaki sposób poszukujemy fragmentu tekstu w dokumencie?
10 . Jak można automatycznie zamienić fragment tekstu dokumentu na inny?

Wykonaj zadania

1 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.3.1.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.3. Zredaguj go według wzoru, podanego w doku-
mencie. Zachowaj dokument o tej samej nazwie w swoim katalogu.

2 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.3.2.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.3. Uporządkuj wiersze tekstu zgodnie ze wzorem, 
podanym w dokumencie. Zachowaj dokument o tej samej nazwie we własnym 
katalogu.

3 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.3.3.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział4\Punkt 4.3. Wykonaj ćwiczenie z automatycznego zastępo-
wania fragmentów tekstu, podanych w dokumencie. Zachowaj dokument o tej 
samej nazwie we własnym katalogu.

4*. Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.3.4.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.3. Zamień wszystkie słowa «komputer», «kompu-
tera», «komputery», ... słowem «OK». Zachowaj dokument o tej samej nazwie 
we własnym katalogu.

5 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.3.5.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.3. Opracuj zaznaczanie tekstu według podanej  
tabeli.

Fragment 
tekstu

Konfiguracja 
klawiszy

Fragment 
tekstu

Konfiguracja 
klawiszy

Wyraz od jego 
początku 
do końca

Ctrl + Shift + → Akapit od jego 
początku 
do końca

Ctrl + Shift + ↓

Wyraz od jego 
końca 
do początku

Ctrl + Shift + ← Akapit od jego 
końca 
do początku

Ctrl + Shift +  ↑

Wiersz od jego 
końca 
do początku

Ctrl + Shift + Home Od początku 
okna do 
jego końca

Alt + Ctrl + Shift + 
Page Down
(Alt + Ctrl + 
Shift + Page Up)

Wiersz od jego 
początku  
do końca 

Ctrl + Shift + End Cały dokument Ctrl + A (ang.)
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4.4. FORMATOWANIE 
CZCIONEK (ZNAKÓW) I AKAPITÓW

1. Co to jest format? Gdzie spotykałeś się z tym słowem?
2. Jakie właściwości ma znak w edytorze grafiki? Podaj przykłady ich znaczeń. 
3. Jakie właściwości ma akapit w programie PowerPoint? Podaj przykłady jego 

wartości.

W zeszłym roku, badając temat «Edytor grafiki», zapoznaliście się z formatowa-
niem znaków w napisach tekstu. Również wykonywaliście formatowanie obiektów tek-
stu na przezroczach prezentacji. Formatowanie dokumentu tekstowego wykonuje się 
podobnie. Rozpatrzymy to bardziej szczegółowo.

FORMATOWANIE ZNAKÓW

Czcionka jest zbiorem znaków i jako obiekt dokumentu ma takie właściwości: ro-
dzaj, rozmiar, kolor, styl i inne. Przykłady fragmentów tekstu z różnymi wartościami 
właściwości znaków podano w tabeli 4.6.

Tabela 4.6
Przykłady fragmentów tekstu z różnymi wartościami właściwości

Przykład 
fragmentu 

tekstu
Właściwości 
czcionek

Edytor  
redagowania

Główne 
operacie 

redagowania

Rodzaj Times New Roman Courier New Arial

Rozmiar 14 punktów 12 punktów 11 punktów

Kolor Czerwony Zielony Niebieski

Styl Pogrubiony 
kursywa pogrubiony podkreślony, 

z cieniem

Rozmiar czcionki określa, jaka jest wysokość znaku, przy czym jednostkę miary 
znaku stanowi punkt równy 1/72 części cała (około 0,353 mm). Wartość tej właściwo-
ści może być liczbą całkowitą i liczbą ułamkową.

Aby sformatować czcionkę danego tekstu, należy poprzednio ją zaznaczyć. Jednak 
jeśli formatujemy czcionkę pojedynczego słowa, to cały tekst można nie zaznaczać – 
wystarczy zaznaczyć tylko to słowo.

Jeśli tekst jeszcze nie jest napisany, to przed jego napisaniem można ustalić 
potrzebne znaczenia właściwości. Wtedy tekst będzie napisany w potrzebnym  
formacie. 

Podobnie jak w programie PowerPoint, przyciski formatowania czcionki mieszczą 
się na zakładce Główne w grupie Rodzaj (rys. 4.15).

1

8 7 6 5

2 3 4 1

8 6

2 3

1. Obszar z listą wyboru rodzaju czcionki lub wpisania jego nazwy
2. Obszar z listą wyboru lub wpisania rozmiarów czcionki 
3. Przyciski, służące do powiększenia lub zmniejszenia rozmiaru czcionki
4.  Przycisk do wyczyszczenia formatu
5. Przycisk do otwarcia okna dialogowego Rodzaj czcionki
6. Przyciski z listą do wyboru koloru czcionki i koloru zaznaczania tekstu
7. Przyciski do ustalania znaczenia doboru atrybutów czcionki (zakreślony, 

indeks dolny, indeks górny)
8. Przyciski do ustalania stylów czcionki (pogrubiony, kursywa, podkreślony)

Rys. 4.15. Grupa atrybutów 
Rodzaj czcionki

Rys. 4.16. Atrybuty czcionki z paska 
formatowania

Używając niektórych elementów sterowania grupy Rodzaj czcionki, wykorzystuje 
się automatyczne przeglądanie wybranego formatu – wygląd zewnętrzny zaznaczonego 
fragmentu automatycznie zmienia się po ustawianiu kursora na proponowane znaczenia 
właściwości. Przeglądając warianty formatowania, użytkownik potwierdza najlepszy 
wariant wyborem odpowiedniego znaczenia z listy.

Wybór wszystkich możliwości formatowania czcionki znajduje się w oknie dialo-
gowym Rodzaj czcionki, które otwiera się za pomocą przycisku  w dolnym prawym 
kącie grupy Rodzaj czcionki lub wyborem polecenia Rodzaj czcionki menu kontek-
stowego zaznaczonego fragmentu.

Dogodnym sposobem formatowania jest wykorzystanie paska formatowania, które 
znajduje się obok zaznaczonego tekstu (rys. 4.16). Na nim znajdują się atrybuty czcion-
ki najczęściej wykorzystywane do formatowania tekstu. Po ustawianiu wskaźnika na 
pasek formatowania, można wybierać z niego potrzebne atrybuty.
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WŁAŚCIWOŚCI AKAPITÓW

Akapit jako obiekt tekstowego dokumentu ma takie właściwości: wyrównania, od-
stępy, odstępy między wierszami i inne. Z niektórymi z nich zapoznaliśmy się podczas 
tworzenia prezentacji. Przypomnijmy sobie najważniejsze z nich.

Wyrównanie akapitu określa sposób rozmieszczenia wierszy akapitu między jego 
lewym i prawym marginesami. Można stosować poszczególne sposoby wyrównania: 
do lewego, do prawego marginesu, wyśrodkowanie i wyjustowanie, czyli wyrównanie 
jednocześnie do lewego i prawego marginesu. Wyrównanie do lewego i prawego mar-
ginesu wykonuje się na skutek automatycznego zwiększenia odstępów między słowa-
mi. Najczęściej akapity głównego tekstu dokumentu wyrównują się do lewego i prawe-
go marginesu, a nagłówki tekstu – do środka.

Wcięcia charakteryzują odległość wszystkich wierszy akapitu do lewego i prawego 
marginesu, a także wcięcie pierwszego wiersza akapitu do lewego marginesu. Dla róż-
nych akapitów dokumentu tekstowego można ustalać wcięcia różnej wielkości, przy-
kłady których podano na rysunku 4.17.

1

2

3

3

2

1

1. Wcięcie pierwszego 2. Odstęp akapitu od lewego marginesu 
wiersza akapitu  3. Odstęp akapitu od prawego marginesu

Rys. 4.17. Odstępy akapitu

Najczęściej, dla akapitów głównego tekstu dokumentu ustalają zerowe wcięcia, a 
wcięcia pierwszego wiersza ustalają w granicach 1–1,5 cm.

Odstęp między wierszami określa odległość między wierszami tekstu akapitu, mie-
rzy się w punktach. Można ustalić takie wartości odstępu między wierszami (rys. 4.18):

• Pojedynczy – odległość między danym wierszem, a sąsiednimi ustala się w zależ-
ności od rozmiaru największego znaku tego wiersza (sytuacja przedstawiona na 
rysunku 4.18 na przykładzie największego znaku wiersza – litery b);

• 1,5 wiersza – 1,5 razy większa od pojedynczego;
• Podwójny – dwa razy większa od pojedynczego;
• Minimum – minimalny odstęp między wierszami, potrzebny do rozmieszczenia 

znaków największego rozmiaru;
• Dokładnie – odpowiada wskazanej wartości;
• Czynnik – odpowiada pojedynczemu, pomnożonemu na wskazaną wartość.

Akapit jako obiekt dokumentu tekstowego 
posiada takie właściwości: wyrównanie, 
odstępy, odstępy między wierszami w akapicie 
i inne. Z niektórymi zapoznałeś się tworząc 
prezentacje.

Wyrównanie akapitu określa sposób 
rozmieszczenia wierszy względem marginesów. 
Można ustalić takie wartości danej właściwości: 
do lewego marginesu, do prawego marginesu, 
do środka, do lewego i prawego marginesu.

Odstępy charakteryzują odległość 

wszystkich wierszy akapitu do lewego i 

prawego marginesu, odstęp pierwszego wiersza 

akapitu od lewego marginesu.

Odstępy między wierszami w akapicie 
mierzymy w punktach.

 Pojedynczy 

 1,5 wiersza

 Podwójny 

 Dokładnie
12 punktów

Akapit jako 
posiada takie wła 
odstępy, odstępy

Rys. 4.18. Przykłady odstępów między wierszami

FORMATOWANIE AKAPITÓW

Formatowanie akapitów, wykonuje się tak samo jak formatowanie czcionek, zazna-
czaniem akapitów tekstu. Jeśli akapity tekstu nie są zaznaczone, to formatowanie wyko-
nuje się w tym akapicie, w którym ustawisz kursor.

Do ustalania wartości  niektórych właściwości akapitu można wykorzystać narzę-
dzia grupy Akapit zakładki Główne (rys. 4.19) lub mini – pasek (rys. 4.20).

Jak ustala się wyrównanie akapitów już wiesz z tematu «Prezentacje kompute-
rowe».

Do ustalania wartości odstępów akapitu możesz wykorzystać suwaki poziomej li-
nijki (rys. 4.21), przeciągając ich wzdłuż linijki.

Zwracamy uwagę, że przeciąganie suwaka odstępu do lewej prowadzi do jednocze-
snego przesuwania dwóch innych suwaków – suwaka odstępu pierwszego wiersza aka-
pitu i suwaka zwieszającego się odstępu.
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5 34 2

1

5 1

1. Przyciski zwiększenia i zmniejszenia odstępów akapitów z lewej
2. Przyciski otwarcia okna dialogowego Akapit
3. Przyciski z listą ustalania koloru cienia i szerokości tekstu
4.  Przyciski z listą ustalania wartości odstępu między wierszami w akapicie
5. Przyciski do ustalania wartości wyrównania akapitu

Rys. 4.19. Grupa narzędzia 
Akapit

Rys. 4.20. Narzędzia mini-paska 
formatowania akapitów

42 31

1. Suwak zwieszającego się odstępu 3. Suwak wcięcia pierwszego wiersza
2. Suwak odstępu z lewej 4.  Suwak odstępu z prawej 

Rys. 4.21. Suwaki odstępów akapitów na linijce poziomej

Aby ustalić odstęp między wierszami w akapicie należy otworzyć w grupie Akapit 
na zakładce Główne listę przycisku Odstęp między wierszami  (rys. 4.22) i 
wybrać potrzebną wartość.

Rys. 4.22. Lista przycisku Odstęp między wierszami

Wszystkie narzędzia, potrzebne do formatowania akapitów można znaleźć w oknie 
dialogowym Akapit, które otwieramy przyciskiem  danej grupy Paska lub polece-
niem Akapit menu kontekstowego akapitu, który formatujesz.

 Chcesz wiedzieć więcej?

Jeszcze jednym sposobem formatowania w Word jest wykorzystanie elementu stero-
wania Format według wzoru , przycisk którego mieści się w grupie Bufor wymiany 
zakładki Główne i na Mini pasku. Dane narzędzie racjonalnie stosować, jeśli należy sfor-
matować niektóry fragment tekstu podobnie, jak i jakiś inny. W tym celu należy wykonać 
algorytm:

1. Zaznaczyć fragment tekstu, format którego należy skopiować.
2. Wybrać przycisk Format według wzoru .
3. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować zgodnie ze wzorem.
Aby użyć potrzebny format dla kilku fragmentów tekstu, należy dwukrotnie kliknąć przy-

cisk Format zgodnie ze wzorem  i po kolei zaznaczyć fragmenty tekstu. Po zakończe-
niu pracy należy odwołać kopiowanie formatu wyborem tego samego przycisku lub naciśnię-
ciem klawisza Esc.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.4.docx, który znajduje się w kata-
logu Rozdział 4\Punkt 4.4.

2. Sformatuj czcionki akapitów tekstu zgodnie wskazanych formatów. W tym celu 
zaznacz potrzebny akapit i wybierz na zakładce Główne w grupie Czcionka 
potrzebne elementy sterowania, ustal niezbędne wartości.

Nr akapitu Czcionka Rozmiar Kolor Styl

1 Courier 11 Czerwony Normalny

2 Arial 12 Zielony Kursywa

3 Comic Sans MS 13 Fioletowy Pogrubiony

4 Garamond 16 Niebieski Podkreślony

3. Sformatuj akapity danego tekstu w potrzebnym miejscu akapitu, wybierz za za-
znaczonymi w tabeli wartościami właściwości. W tym celu ustaw kursor w po-
trzebnym akapicie, wybierz na zakładce Główne w grupie Akapit potrzebne 
elementy sterowania i ustal wartości właściwości.

Nr aka-
pitu Wyrównanie

Odstęp 
pierwszego 

wiersza

Odstęp 
do lewej 

i do prawej

Odstęp między 
wierszami

1 Wyśrodkowany Nie ma 0 Pojedynczy

2 Do lewego marginesu Odstęp 5 cm o 1 cm 1,5 wiersza
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Nr aka-
pitu Wyrównanie

Odstęp 
pierwszego 

wiersza

Odstęp 
do lewej 

i do prawej

Odstęp między 
wierszami

3 Justowanie Zwieszający się 0 Podwójny

4 Do prawego 
marginesu

Nie ma Do lewej 
o 10 cm

Czynnik 1,3

4. Zmień w dowolny sposób  format pierwszego słowa tekstu. Zapisz wartości do 
zeszytu właściwości czcionek tego słowa.

5. Skopiuj ten format dla pierwszych słów każdego akapitu.
6. Zachowaj dokument o tej samej nazwie w pliku własnego katalogu.

Najważniejsze!

Czcionka jako obiekt dokumentu tekstowego ma takie właściwości: wielkość zna-
ków, kolor, podkreślenie, pogrubienie, pochylenie i inne.

Akapit jako obiekt dokumentu ma takie właściwości: odstępy, wyrównanie, odstępy 
między wierszami i inne.

Formatowanie czcionek i akapitów wykonuje się w przypadku zaznaczonego frag-
mentu tekstu lub kolejnego słowa czy akapitu. Narzędzia do ustalania wartości właści-
wości czcionek i akapitów znajdują się w grupie Czcionka lub Akapit zakładki Główne, 
na minipasku formatowania i w oknach dialogowych Czcionka i Akapit.

Do ustalania wartości odstępów akapitu również dogodnie wykorzystywać suwaki 
poziomej linijki.

Odpowiedz na pytania

1 . Jakie właściwości ma obiekt tekstowego dokumentu czcionka? Jakie mogą mieć 
wartości?

2 . Jakie właściwości ma obiekt dokumentu tekstowego akapit? Jakie mogą mieć 
wartości?

3 . Za pomocą jakich opcji edytora tekstu Word można sformatować czcionkę tek-
stu? Gdzie można je odnaleźć?

4 . Za pomocą jakich opcji edytora tekstu Word można sformatować akapity tek-
stu? Gdzie one się znajdują?

5 . Co znaczy automatyczne przeglądanie formatu obiektu?
6 . W jakim celu używa się podczas formatowania linijka pozioma?
7*. Jakie wartości czcionek i akapitów, oprócz głównych, można ustalić w oknie 

dialogowym Czcionka i Akapit?
8 . W jaki sposób można przyspieszyć proces formatowania tekstu, w którym czę-

sto trafiają się fragmenty o jednakowym formacie?

Wykonaj zadania

1 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.4.1.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział1\Punkt 4.4. Dla wszystkich dat w tekście ustal taki format: 
czcionka – Book Antigua, podkreślenie – kursywa, pogrubienie, rozmiar – 14, 
kolor – zielony. Zachowaj dokument w pliku o tej samej nazwie własnego  
katalogu.

2 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenia 4.4.2.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.4. Sformatuj akapity danego tekstu według warto-
ści właściwości podanych w tabeli:

Nr 
akapitu Wyrównanie

Odstęp 
pierwszego 

 wiersza

Odstęp 
z prawej 
i z lewej 

Odstęp 
między 

wierszami

1 Do prawego 
marginesu

Odstęp 1 cm 1 Minimum

2 Do obu margine-
sów jednocze-
śnie (justowanie)

Wcięcie   
2 cm

Po 1 cm Dokładnie 
12 pt

3 Wyśrodkowanie Nie ma 0 1,5 wiersza

3 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.4.3.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział4\Punkt 4.4. Sformatuj tekst według wzoru podanego w 
dokumencie. Zachowaj dokument w pliku o tej samej nazwie własnego  
katalogu.

4 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.4.4.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.4. Sformatuj w dowolny sposób trzy pierwsze 
akapity, zmieniając dla czcionek i akapitów wartości trzech właściwości. 
Zapisz w zeszycie wartości właściwości dla danych obiektów. Zachowaj do-
kument w pliku o tej samej nazwie własnego katalogu.

5 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.4.5.docx, który znajduje się 
w katalogu Rozdział 4\Punkt 4.4. Sformatuj tekst według wzoru podanego 
w dokumencie. Zachowaj dokument w pliku o tej samej nazwie własnego 
katalogu.

6 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.4.2.docx, który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.4. Sformatuj każdy nieparzysty akapit tekstu 
zgodnie formatu pierwszego akapitu, a każdy parzysty – zgodnie formatu 
drugiego akapitu. Zachowaj dokument w pliku o tej samej nazwie własnego 
katalogu.

Przedłużenie tabeli 
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4.5. FORMATOWANIE STRON DOKUMENTU 
TEKSTOWEGO I JEGO DRUKOWANIE. 

INFORMACYJNY SYSTEM EDYTORA TEKSTU

1. Jaka są kolejność poleceń podczas opracowania dokumentów tekstowych? W 
czym tkwi ich sens?

2. Jakie obiekty może mieścić dokument tekstowy? Opisz właściwości tych 
obiektów. 

3. Formatowanie jakich obiektów dokumentu tekstowego już wykonywałeś?  
W jaki sposób można to zrobić? 

STRONA DOKUMENTU TEKSTOWEGO I JEJ WŁAŚCIWOŚCI

Stwarzając dokument tekstowy, użytkownik zawsze może przewidzieć, jak on bę-
dzie wydrukowany. Dlatego ważnym jest zmodyfikować dokument tak, aby on ładnie 
wyglądał nie tylko na ekranie, ale i na papierze.

Podczas tworzenia dokumentu edytor tekstu automatycznie dzieli tekst na strony. 
Strona jako obiekt dokumentu tekstowego ma takie właściwości: rozmiary strony, roz-
miary marginesów, orientację strony, numerację strony i inne.

1

2

34

5

1. Margines górny 4. Margines dolny
2. Margines prawy 5. Margines lewy
3. Numer strony

Rys. 4.23. Schemat rozmieszczenia obiektów na stronie

Rozmiar strony to są wysokość i szerokość strony dokumentu tekstowego. Na 
przykład standardowy arkusz papieru, na którym drukują większość dokumentów, ma 
takie rozmiary: szerokość 21 cm i wysokość 29,7 cm (arkusz formatu A4). Arkusz pa-
pieru formatu A5 ma rozmiary 14,8 cm i 21 cm. 

Marginesy strony to są części strony wzdłuż krawędzi arkusza, które pozostawiają 
do zaznaczenia różnych poznaczeń i lepszego 
odebrania tekstu. Na stronie jest górny, dolny, 
lewy i prawy marginesy (rys. 4.23). Rozmiar 
marginesów podaje się w centymetrach.

Orientacja strony – to sposób rozmieszcze-
nia strony na płaszczyźnie. Rozróżniamy piono-
wą i poziomą orientacji (rys. 4.24).

FORMATOWANIE STRONY

Do ustalania potrzebnych wartości wartości strony należy otworzyć z Paska menu 
pozycję Układ strony. Gdzie mieści się kilka grup elementów sterowania, przeznaczo-
nych do formatowania strony. Wartości większości zaznaczonych wyżej właściwości 
ustalają się w grupie Ustawienia strony (rys. 4.25):

Rys. 4.25. Grupa Ustawienia strony

• przycisk z listą Marginesy – aby ustawić najbardziej typowe marginesy, kliknij 
opcję Normalne. Możesz również określić własne ustawienia marginesów. 
Kliknij polecenie Marginesy niestandardowe, a następnie w polach Górny, 
Dolny, Lewy, Prawy wprowadź nowe wartości marginesów;

• przycisk z listą Orientacja – do wyboru rodzaju orientacji strony;
• przycisk z listą Rozmiar – do wyboru rozmiaru arkusza papieru. Do ustalania 

innych wartości należy wybrać w menu przycisk Inne rozmiary strony.
Rozmiary marginesów stron można ustalać w poziomych i pionowych linijkach. Na 

linijkach stronom odpowiadają obszary szarobłękitnego koloru. Aby zmienić ich roz-
miary, należy przeciągnąć granicę marginesu wzdłuż linijki w wybrane miejsce 
(rys. 4.26).

Rys. 4.24. Zaznaczanie 
orientacji strony

Pionowa
Pozioma
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1
2

1. Granica lewego marginesu poziomej linijki 
2. Granica górnego marginesu pionowej linijki 

Rys. 4.26. Marginesy na linijkach

Do automatycznej numeracji stron dokumentu należy wykonać następujące czyn-
ności:

1. Wybierz przycisk Numer strony  w grupie Nagłówek i stopka na karcie 
Wstawianie.

2. Wybierz projekt numerowania stron z galerii projektów (rys. 4.27).

3. Wybierz z Paska menu przycisk Zamknij okno nagłówek i stopka .

 
Rys. 4.27. Projekt numerowania stron Rys. 4.28. Zakładka Marginesy 

okna Ustawienia strony

Wartości innych właściwości strony można ustalać w oknie dialogowym Ustawienia 
strony (rys. 4.28), które otwiera się wyborem przycisku otwarcia okna dialogowego w 
odpowiedniej grupie Paska. To same okno można otworzyć, jeśli dwukrotnie kliknąć w 
dowolnym miejscu poziomej lub pionowej linijki.

 Chcesz wiedzieć więcej? 

Zwykle numeracja stron zaczyna się od numeru 1. W razie 
potrzeby można ustalić inny format numeru, wskazując rodzaj 
numeracji, początkowy numer i inne w oknie dialogowym 
Format numerowania stron (rys. 4.29), które otwiera się wy-
borem pod tym samym tytułem polecenia z listy przycisku 
Numer strony.

W tym oknie dialogowym początkowy numer strony należy 

wprowadzić w pole, lub ustalić za pomocą licznika, używając 

przycisku .

POPRZEDNI PODGLĄD WYDRUKU

Aby podejrzeć dokument przed wydrukiem, należy kliknąć w lewym górnym rogu 
programu w ikonkę Office ⇒ Drukuj ⇒ Podgląd wydruku. Po czym na Pasku otwo-
rzy się odpowiednie okno  (rys. 4.30).

Rys. 4.30. Okno polecenia Podgląd wydruku

Przeglądając dokument w trybie Podgląd wydruku, użytkownik może sprawdzić 
np. rozmieszczenie tekstu na stronie i między marginesami, miejsca podziału tekstu 
na strony, obejrzeć układ tekstu na stronie, rozmieszczenie nagłówków i stopek itp. 
Pozwoli mu to skorygować zauważone błędy i usterki jeszcze przed drukowaniem, 
dzięki czemu nie straci czasu i papieru na drukowanie niedopracowanych dokumen-
tów. Dla łatwego redagowania lepiej wrócić do zwykłego trybu pracy z dokumentem, 
zamykając okno z poleceniem Podgląd wydruku wyborem przycisku Zamknij 

okno .

DRUKOWANIE DOKUMENTU TEKSTOWEGO

Po ustaleniu zewnętrznego wyglądu dokumentu, parametrów drukowania rozpo-
czynasz drukowanie dokumentu.

Do drukowania jednej kopii całego dokumentu z wartościami właściwości druko-

wania, wystarczy wykonać polecenie Office ⇒ Drukuj ⇒ Szybkie drukowanie . 

Drukowanie dokumentów, w większości przypadków wykonuje się w tak zwanym 
trybie tła, co umożliwia przedłużenie pracy na komputerze praktycznie od razu po 
wysyłaniu dokumentu na drukowanie.

Rys. 4.29. Okno Format 
numerowania stron
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 Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli drukowanie dokumentu należy wykonywać przy innych ustaleniach – nadrukować 
kilka kopii dokumentu lub kilka stron, to wtedy należy wykonać Office ⇒ Drukuj  ⇒ Drukuj. 
Przy tym otwiera się okno dialogowe Drukuj, w którym ustalają się potrzebne wartości pa-
rametrów druku. Po ustaleniu parametrów drukowania rozpoczynasz drukowanie, klikając 
na przycisku OK.

WYKORZYSTANIE OKNA POMOC

Dla otrzymania wiadomości o pracy edytora tekstu Word można wykorzystać układ 
informacyjny tego programu, naciskając w tym celu klawisz F1 lub wybierając na 
Pasku przycisk Pomoc: Microsoft Office Word . Po tym otworzy się okno dialo-
gowe Pomoc: Word (rys. 4.31).

2

3

4

1

1. Pasek narzędzia 3. Rozdziały treści Pomocy
2. Pole wprowadzania 4. Tekst wybranego artykułu 
 głównych słów   Pomocy

Rys. 4.31. Okno dialogowe Pomoc: Word

Znaleźć dane w Informacji Microsoft Office Word można w dwa sposoby:

Według głównych słów Według treści układu 
informacyjnego

1. Wprowadź w pole (rys. 4.31, 2) 
główne słowo (wyrażenie).

2. Wybierz przycisk Szukaj 
.

3. Przeglądnij podaną listę 
odsyłaczy.

4. Wybierz potrzebny artykuł

1. Wybierz z treści Pomocy 
potrzebny rozdział (rys. 4.31, 3).

2. Zapoznaj się z listą artykułów 
wybranego rozdziału.

3. Wybierz potrzebny artykuł

Główne słowa (ang. keyword) – to są słowa, według których wykonuje się wyszu-
kiwanie potrzebnych wiadomości. Na przykład, jeśli trzeba znaleźć w Informacji wia-
domość o tym, jak ustala się w dokumencie tekstowym pola zwierciadlane, to głównym 
słowem będzie wyrażenie pola zwierciadlane. A do wyszukiwania wiadomości o usu-
waniu numerów stron w dokumencie tekstowym można podać takie główne słowa: usu-
wanie numerów stron.

Po otrzymaniu wiadomości okno Pomocy należy zamknąć.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.5.docx., który znajduje się w ka-
talogu Rozdział 4\Punkt 4.5.

2. Przeglądnij dokument, określ liczbę stron w dokumencie, rozmieszczenie nume-
rów stron, rozmiary marginesów stron. Rozmiary marginesów stron wyjaśnij 
według oznaczeń na poziomych i pionowych linijkach.

3. Wyjaśnij rozmiary i orientacje stron. W tym celu otwórz okno dialogowe 
Ustawienia stron wyborem przycisku otwarcia okna dialogowego w grupie za-
kładki Układ stron.

4. Zapisz w zeszycie ustawienia stron otworzonego dokumentu.
5. Przeciąganiem ustal granicy między białą i błękitną częścią na linijkach o roz-

miarach marginesów: górne i dolne – po 1 cm, prawe i lewe – po 1,5 cm.
6. Używając przycisku zakładki Układ strony w grupie Ustawienia stron ustal  

taki format strony: rozmiar strony – A4, orientacja – pozioma.
7. Wpisz numerację stron otwartego dokumentu według takich wartości właściwo-

ści: rozmieszczenie – dół strony, wyrównanie – wyjustowany. W tym celu wyko-
naj Wstaw ⇒ Nagłówek i stopka ⇒ Numer strony i wybierz odpowiednie ele-
menty listy.

8. Po ustalaniu numerów zamknij zakładkę Nagłówek i stopka, wyborem przyci-
sku Zamknij okno nagłówek i stopka .

9. Przeglądnij dokument, wykonując Office ⇒ Drukuj ⇒ Podgląd wydruku. 
Zamknij okno podgląd wydruku.

10. Z pozwolenia nauczyciela wydrukuj dokument z ustalonymi wartościami wła-
ściwości. W tym celu wykonaj Office ⇒ Drukuj ⇒ Szybko drukuj.

11. Wyborem przycisku , otwórz okno Pomoc, i zapoznaj się z jego wyglądem.
12. Znajdź wiadomości o tym, jak usuwać numery stron w dokumencie tekstowym. 

Wykorzystaj wyszukiwanie według głównych słów usuwanie numerów.
13. Zapoznaj się ze znalezionymi wiadomościami. Zamknij okno Pomoc.
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10 . Jak otrzymuje się informację w edytorze tekstu? W jaki sposób można ją wyko-
rzystać?

11 . Jakie słowa nazywamy podstawowymi? W jakim celu są używane?

Wykonaj zadania

1 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.5.1.docx., który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.5. Ustal format strony: rozmiar strony – A5, orien-
tacja – pionowa. Ustal na linijkach rozmiar wszystkich marginesów strony po  
2 cm. Zrób numerację strony otwartego dokumentu według wartości właściwo-
ści: rozmieszczenie – z góry strony, wyrównanie – z lewa. Wydrukuj dokument. 
Zachowaj dokument w swoim katalogu o tej samej nazwie.

2 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.5.2.docx., który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.5. Przeglądnij dokument w trybie podgląd wydru-
ku. Wydrukuj dokument. Zachowaj dokument tekstowy w swoim katalogu o tej 
samej nazwie.

3 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.5.3.docx., który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.5. Sformatuj dokument: rozmiar strony – Letter; 
orientacja – pionowa; marginesy: górny – 1,5 cm, dolny – 1 cm, lewy – 2 cm, 
prawe – 3 cm; numeracja stron – z góry strony, wyjustowany. Przeglądnij do-
kument w trybie podgląd wydruku. Zachowaj dokument we własnym katalo-
gu o tej samej nazwie.

4 . Uruchom edytor tekstu Word. Korzystając z Pomocy znajdź, jak schować paski 
przewijania i linijki. Wykonaj to praktycznie. Zamknij okno programu.

5 . Uruchom edytor tekstu Word. Korzystając z Pomocy znajdź wiadomości o 
tym, jakich konfiguracji klawiszy używa się do wykonania głównych operacji z 
plikami. Sprawdź to praktycznie. Zamknij okno programu.

6*. Korzystając z Pomocy wyjaśnij, jak wydrukować dokument tekstowy w po-
staci broszury. Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.5.6.docx., który 
znajduje się w katalogu Rozdział 4\Punkt 4.5. Wydrukuj dokument w postaci 
broszury.

PRACA PRAKTYCZNA NR 7
«Redagowanie i formatowanie dokumentu tekstowego»

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Otwórz edytor tekstu Word.
2. Stwórz dokument tekstowy według wzoru:

14. Wykorzystując znalezione wiadomości w Pomocy usuń w dokumencie teksto-
wym numery stron.

15. Zachowaj dokument w swoim katalogu o tej samej nazwie.

Najważniejsze!

Strona jako obiekt dokumentu tekstowego ma takie właściwości: rozmiar strony, 
rozmiary marginesów, orientacja stron, numeracja stron i inne. Wartości zaznaczonych 
właściwości stron ustalają się odpowiednimi elementami sterowania grupy Ustawienia 
strony zakładki Układ strony i przyciskiem Numer strony grupy Nagłówek i stopka 
zakładki Wstaw lub w odpowiednich oknach dialogowych. Rozmiary marginesów 
stron można również ustalać na linijkach pionowej i poziomej.

Przed drukowaniem dokumentu byłoby dobrze przeglądnąć go w trybie Podgląd 
wydruku, wykonując Office ⇒ Drukuj ⇒ Podgląd wydruku. Drukowanie jednej ko-
pii dokumentu z ustalonymi wartościami własności wykonuje się kolejnością poleceń 
Office ⇒ Drukuj ⇒ Szybkie drukowanie. W innych przypadkach należy najpierw 
ustalić wartości parametrów drukowania w oknie dialogowym Drukuj (Office ⇒ 
Drukuj ⇒ Drukuj).

Dla otrzymania wiadomości o pracy z edytorem tekstu Word można wykorzystać 
układ informacyjny tego programu, dla otwierania którego należy nacisnąć klawisz F1 
lub wybrać na Pasku przycisk Pomoc: Microsoft Office Word. Znaleźć potrzebne 
dane w układzie informacyjnym można dwoma sposobami: według treści informacji 
lub za pomocą słów podstawowych.

Słowa podstawowe to są słowa, które charakteryzują treść tekstu i za pomocą któ-
rych można szukać potrzebną informację.

Odpowiedz na pytania

1 . Wartości jakich właściwości strony można zadawać? Co w tym celu należy wy-
korzystać?

2 . Wartości jakich właściwości strony można zamienić, używając linijki? Jak to 
zrobić?

3 . W jaki sposób ustala się rozmiar strony dokumentu?
4 . Jakie rodzaje orientacji strony znasz?
5 . Czym są marginesy strony? Jakie marginesy ma dokument tekstowy?
6 . W jaki sposób numeruje się strony dokumentu?
7 . Jaką rolę spełnia tryb podglądu wydruku? Jakie działania z dokumentem można 

wykonywać używając ten tryb?
8 . Jak drukuje się dokument?
9*. Wartości jakich właściwości stron należy zmienić, aby nadrukować ten doku-

ment na arkuszu innego rozmiaru?
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Wzór

Drogie Dzieci!
Młodzieżowa firma turystyczna «Toptop» zaprasza na wesołe wakacje na legendar-

nej wyspie Chortycja!
Czekają na Was:  podróże, wycieczki, dyskoteki, turystyczne sztafety, sportowe i 

taneczne konkursy, fajerwerki, rzeczne rejsy, historyczne 
miejsca.

Dla zakwaterowania do wyboru: obozowiska harcerskie, stacjonarne bu-
dowli, drewniane budynki.

Rezerwacja miejsc: 
na sajcie www.top-top.zp.ua 
lub za pomocą poczty elektronicznej 
admin@top-top.zp.ua

3. Wydrukuj jedną kopię stworzonego dokumentu na arkuszu papieru formatu A5, 
orientacja pionowa.

4. Zapisz dokument we własnym katalogu w pliku o nazwie praca praktyczna 
7.docx.

4.6. WSTAWIANIE OBRAZÓW 
GRAFICZNYCH DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO 

1. Jakie rodzaje graficznych obiektów mogą być umieszczone na przezroczach 
prezentacji? Jak się je wstawia?

2. Jakie geometryczne figury można narysować w edytorze grafiki Paint? Opisz 
w jaki sposób można to zrobić.

3. Co nazywamy diagramem liniowym? Gdzie spotykałeś się z tym terminem?

OBRAZY GRAFICZNE W DOKUMENCIE TEKSTOWYM

Podczas tworzenia dokumentu tekstowego czasami trzeba wstawić do niego obraz 
graficzny, który ilustruje treść  tekstu (rysunek, zdjęcie, schemat, diagram) lub graficz-
nie upiększa dokument (ramka, logotyp). Przykłady obrazów graficznych w dokumen-
cie tekstowym przedstawiono na rysunku 4.32.

 

Z kolekcji Microsoft Clipart Z aparatu cyfrowego lub stworzony 
z atrybutów edytora grafiki

Figury Obiekty SmartArt

Rys. 4.32. Przykłady obrazów graficznych, wstawionych w dokument 

Obrazy graficzne, wstawione w dokument tekstowy, posiadają określone własno-
ści: rozmiar obrazu, styl otaczania obrazu tekstem, kolor, grubość i styl linii, sposób 
rozmieszczenia na stronie itd.

Z większością z nich zapoznałeś się podczas pracy z obrazami graficznymi na prze-
zroczach prezentacji. Nowymi możliwościami są:

• styl otaczania obrazu tekstem – określa sposób wzajemnego rozmieszczenia tek-
stu i rysunku na arkuszu. Może przyjmować takie wartości: w tekście, wokół 
ramki, wokół konturu, przed tekstem, za tekstem.

W tekście Wokół 
ramki

Za tekstem Przed  
teksem

Drukarka – urzą-

dzenie do  

przenoszenia obra-
zu lub tekstu z pa-
mięci komputera na 
twardy nośnik – pa-
pier, błonę

Drukarka – urządze-
nie dla przenoszenia 
obrazu lub tekstu z 
pamięci komputera  

 na twardy 

nośnik – papier, błonę

Drukarka – urzą-
dzenie dla przeno-
szenia obrazu lub 
tekstu z pamięci 
komputera na 
twardy nośnik – 
papier, błonę

Drukarka – urzą-
dzenie dla przeno-
szenia obrazu lub 
tekstu z pamięci 
komputera na 
twardy nośnik – 
papier, błonę

• umieszczenie na stronie – określa sposób umieszcze-
nia obrazów na stronie. Właściwość może przyjmować 
takie wartości: z góry z lewa, pośrodku, z dołu z prawa, 
pośrodku z lewa (rys. 4.33).

Ucząc się w 5. klasie poznałeś «Edytor prezentacji»  i 
nauczyłeś się wstawiać oraz formatować na przezroczach 
(slajdach) prezentacji obiekty graficzne: kliparty i rysunki. 
W edytorze tekstu praca z tymi obiektami wykonuje się po-
dobnie.

Zapoznamy się z opracowaniem jeszcze dwóch rodzajów 
obrazów w dokumencie: figur i obiektów  SmartArt.

Rys. 4.33. Sposoby 
umieszczenia rysunku 

na stronie
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Do wstawiania obrazów graficznych w do-
kument tekstowy wykorzystuje się elementy 
sterowania grupy Obraz zakładki Wstaw:

• Figury   – do wstawiania w dokument figur geometrycznych (prostokątów, 
elips, linii, gwiazd);

• SmartArt  – do wstawiania w dokument różnorodnych diagramów i sche-
matów.

WSTAWIANIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH 
DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO

Edytor tekstu Word pozwala stwarzać w dokumen-
cie tekstowym proste obrazy graficzne z figur geome-
trycznych, które dzielimy na kilka grup: linie, podsta-
wowe figury, figury strzałki, elementy schematów 
blokowych, gwiazdki i paski (rys. 4.34).

Tworzenie tych figur w dokumencie jest podobne 
do pracy w edytorze grafiki i wykonuje się zgonie algo-
rytmu:
1. Wybierz na zakładce Wstaw grupy Obraz przycisk 

Figury  (rys. 4.35).

2. Wybierz z proponowanej listy potrzebną figurę.
3. Przeciągnij wskaźnik w obszar roboczy dokumentu.
4. Naciśnięciem lewego przycisku myszy zafiksuj po-

czątkowy punkt rysowania figury.
5. Przeciągnij wskaźnik w końcowy punkt rysowania 

figury, utrzymując naciśniętym lewy przycisk my-
szy.

6. Puść lewy przycisk myszy.

Rys. 4.35. Wstawianie figury

Diagram (gr. διάγραμμα –  
rysunek, obraz) – graficzne przedsta-
wianie danych, które umożliwia szyb-
kie ocenianie stosunku wielkości.

Rys. 4.34. Narzędzia 
do tworzenia figur 
geometrycznych 

Wstawioną figurę można redagować (zmieniać rozmiary i pochylać, używając su-
waki rozmiarów i obrotu, kopiować, przesuwać, usuwać) i formatować (zmieniać gru-
bość i kolor linii konturu, kolor i sposób wypełniania).

Operacji kopiowania, przesuwania, usuwania obrazów graficznych w dokumencie 
tekstowym wykonuje się wykorzystując Bufor Wymiany, konfigurację klawiszy, ele-
mentów sterowania Paska menu.

Formatowanie obrazów graficznych, wstawionych do dokumentu tekstowego, wy-
konuje się za pomocą elementów sterowania tymczasowej zakładki Format, która au-
tomatycznie pojawia się po wyborze rysunku na Pasku w rozdziale Narzędzia dla 
obrazu.

TWORZENIE OBIEKTÓW SMARTART 
W DOKUMENCIE TEKSTOWYM

Obiekty SmartArt (ang. smart – mądry, art – sztuka) to są rodzaj obiektów graficz-
nych w edytorze tekstu Word 2007, przeznaczonych do podania danych w postaci róż-
norodnych schematów. Wykorzystanie schematów pomaga wykonać dokument bardziej 
poglądowym i wyraźnym. Przykłady obiektów SmartArt różnych typów przedstawio-
no w tabeli 4.7.

Tabela 4.7
Przykłady obiektów SmartArt różnych typów

Cykl Proces

Lista Piramida
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Z podanych przykładów widać, że dane na schematach przedstawia się w postaci 
wzajemnie powiązanych figur, w środku których mieści się teks.

Rozpatrzymy tworzenie obiektów SmartArt na przykładzie tak zwanych diagra-
mów organizacyjnych, które należą do typu Struktura. Diagram organizacyjny jest 
schematycznym podaniem obiektów i połączeń między nimi. Na przykład, wykorzystu-
jąc diagramy organizacyjne, można podawać klasyfikację urządzeń wejścia – wyjścia 
czy typów komputerów (rys. 4.36).

Rys. 4.36. Przykłady diagramów organizacyjnych

Aby stworzyć diagram organizacyjny, należy wykonać następny algorytm:
1. Wybierz miejsce w dokumencie, gdzie będziesz wstawiać obiekt.

2. Wykonaj Wstaw ⇒ Obraz ⇒ SmartArt , który otwiera okno Wybór ry
sunku SmartArt (rys. 4.37).

Rys. 4.37. Okno Wybór rysunku SmartArt

3. Wybierz z listy w lewej części okna Wybór rysunku SmartArt potrzebny typ 
modelu – Struktura.

4. Wybierz z listy środkowej okna Wybór rysunku SmartArt potrzebny model, 
na przykład Diagram organizacyjny.

5. Wybierz przycisk ОК.
Wybierając model, należy pomyśleć o sposobie podania danych z uwzględnieniem 

przeznaczenia modelu, które opisane w oknie z prawa. Również należy uwzględnić 
rozmiar tekstu i liczbę elementów na schemacie – duża ich liczba negatywnie wpłynie 
na odbieranie i postrzeganie obrazu.

Po wstawianiu w miejscu potocznym dokumentu pojawia się model obiektu 
SmartArt, w obramowaniu z suwakami zmiany rozmiarów (rys. 4.38).

32

1

4

1. Suwaki zmiany rozmiarów 
2. Obiekt SmartArt
3. Dane w środku figury 
4. Pole tekstowe do wprowadzania danych 

Rys. 4.38. Obiekt SmartArt w dokumencie

Dodawać potrzebne dane do figur obiektu SmartArt można bezpośrednie w samej 
figurze, wybierając ją i wprowadzając potrzebny tekst. Również można to zrobić i w 
polu Wstaw tekst, który znajduje się z lewa (lub z prawa) od wstawionego obiektu, – 
wprowadzone dane automatycznie pokażą się w odpowiedniej figurze. Pole Wstaw 
tekst można schować (przyciskiem zamknięcia okna tego pola) lub pokazać (wyborem 

przycisku  z lewa na granicy rysunku).

Opracowanie obiektów SmartArt wykonuje się za pomocą elementów sterowania   
dwóch tymczasowych zakładek Konstruktor i Format, które pojawiają się na Pasku 
w rozdziale Narzędzia dla rysunków SmartArt, przeznaczenie niektórych z nich po-
dano w tabeli 4.8.
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Tabela 4.8

Przeznaczenie elementów sterowania tymczasowego rozdziału 
Narzędzia dla rysunków  SmartArt

Elementy 
sterowania Obraz Przeznaczenie

Grupa Tworzenie grafiki zakładki Konstruktor

Dodać figurę

Do dodawania do zaznaczonej figury
jeszcze jednej figury tego samego poziomu. 
Z listy przycisku można wybrać inne wa-
rianty dodawania figury

Pole tekstowe Do przedstawiania lub chowania pola tek-
stowego 

Grupa Modele zakładki Konstruktor

Dla wyboru innej modeli obiektu. Przegląd 
listy modeli wybranej kategorii wykonuje 
się za pomocą przycisków przewijania, 
otwarcie całej listy modeli – wyborem przy-
cisku Dodatkowo

Grupa Style SmartArt zakładki Konstruktor

Zmień kolor Do zmiany koloru modelu

Do wyboru stylu przygotowania obiektu. 
Przegląd listy wykonuje się za pomocą 
przycisków przewijania, otwarcie całej li-
sty – wyborem przycisku Dodatkowo

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.6.docx., który znajduje się w ka-
talogu Rozdział 4\Punkt 4.6.

2. Wstaw do dokumentu obraz szkoły, które znajdź w tematycznych zbiorach obra-
zów Microsoft Office według podstawowych słów. W tym celu wykonaj 
Wstaw ⇒ Obraz ⇒ Grafika i wprowadź w pole do wyszukiwania obrazu pod-
stawowe słowa szkoła, uczniowie.

3. Ustal dla obrazów podane niżej wartości właściwości, używając elementy stero-
wania tymczasowej zakładki Format:
a) Granicy rysunku: kolor – granatowy, kreska – punkty kwadratowe, gru-

bość – 1,5 nm;
b) Efekty rysunku – ukształtowanie kąt;
c) Rozmiar: wysokość i szerokość – po 3 cm;
d) Otaczanie tekstem – za tekstem;
f) Jaskrawość – (+40) %.

4. Za pomocą przeciągania rozmieść obraz w prawym górnym kącie strony.
5. Zachowaj dokument w katalogu z nazwą ćwiczenie 4.6.1.docx.
6. Utwórz nowy dokument i wstaw do niego figury według wzoru rysunku 4.32. 

Wykonaj Wstaw ⇒ Obraz ⇒ Figury, wybierz potrzebną figurę i narysuj ją w 
roboczym polu okna.

7. Ukształtuj stworzone obiekty graficzne według wzoru, używając elementy ste-
rowania zakładki Format grupy Style figur. Aby to zrobić, figurę należy zazna-
czyć i wybrać potrzebny element sterowania, ustalić odpowiednie wartości wła-
ściwości.

8. Używając przycisk Położenie grupy Uporządkowanie zakładki Format umieść 
obiekty graficzne z dołu strony (z lewa, po środku, z prawa). W tym celu zaznacz 
obiekt i wybierz potrzebny element sterowania i sposób umieszczenia obiektu.

9. Zachowaj dokument w katalogu z nazwą ćwiczenie 4.6.2.docx.
10. Utwórz dokument i wstaw do niego obiekt SmartArt według wzoru rysunku 

4.36. Wykonaj Wstaw ⇒ Obraz ⇒ SmartArt, wybierz typ i rodzaj modeli. 
Następnie wypełnij figury obiektu potrzebną treścią.

11. Używając elementów sterowania grupy Style SmartArt zakładki Konstruktor, 
ukształtuj obiekt SmartArt według podanego wzoru.

12. Używając przycisk Położenie grupy Uporządkowanie zakładki Format umieść 
obiekt po środku strony.

13. Zachowaj dokument we własnym katalogu z nazwą ćwiczenie 4.6.3.docx.

Najważniejsze!

Do dokumentu tekstowego można wstawiać  obrazy graficzne: z pliku graficznego, 
ze zbioru Microsoft ClipArt, figury, obiekty SmartArt. W tym celu wykorzystują ele-
menty sterowania grupy Obrazy zakładki Wstaw.

Obrazy graficzne, wstawione do dokumentu tekstowego, mają takie właściwości: 
rozmiar obrazu, styl otaczania obrazu tekstem, kolor, grubość styl linii, sposób roz-
mieszczenia na stronie.

Formatowanie obrazów graficznych, wstawionych do dokumentu tekstowego, 
wykonuje się za pomocą elementów sterowania tymczasowej zakładki Format, 
która pojawia się automatycznie na Pasku w rozdziale Narzędzia dla obrazu po 
wyborze rysunku, a obiektów SmartArt – za pomocą elementów sterowania dwóch 
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tymczasowych zakładek Konstruktor i Format w rozdziale Narzędzia dla rysun
ków SmartArt.

Diagram organizacyjny – to schemat, który przedstawia wzajemną łączność mię-
dzy obiektami. W dokumencie tekstowym można go stworzyć, wykorzystując obiekt 
SmartArt (typ Struktura).

Odpowiedz na pytania

1 . Jakie obrazy graficzne można wstawiać do dokumentu tekstowego?
2 . Z jakich źródeł można wstawiać obrazy graficzne do dokumentu tekstowego?
3 . Jakie własności mają obrazy graficzne w dokumencie tekstowym?
4 . Jak wstawia się do dokumentu tekstowego obraz graficzny, który zachowuje się 

w pliku na nośniku zewnętrznym?
5 . Jak wstawia się do dokumentu obraz ze zbioru Microsoft Office?
6 . Jakie figury geometryczne można wstawiać do dokumentu tekstowego?
7 . Jak narysować prostokąt w dokumencie tekstowym?
8 . Wymień znane ci obiekty SmartArt?
9 . Jak wstawia się do dokumentu obiekt SmartArt?

10 . Jakie operacie opracowania można wykonywać z obrazami w dokumencie tek-
stowym. Jak to robić?

11 . Jakie style otaczania obrazu tekstem w dokumencie można ustalić? W jaki spo-
sób można to zrobić?

12 . Co nazywamy diagramem organizacyjnym i w jakim celu go używamy?

Wykonaj zadania

1 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.6.1.docx., który znajduje się w 
katalogu Rozdział 4\Punkt 4.6. Poszukaj w zbiorze obrazy Microsft Office 
graficzne obrazy człowieka,wybierz jeden z nich i wstaw do dokumentu. Ustal 
dla rysunku takie wartości właściwości:
a) Granicy rysunku: kolor – czerwony, kreska – kreski, grubość – 2,25 pt;
b) Efekty rysunku – ukształtowanie cień;
c) Rozmiar: wysokość – 11 cm;
d) Otaczanie tekstem  – wokół ramki;
f) Jaskrawość  – (–10) %.

 Zachowaj dokument we własnym katalogu o tej samej nazwie.
2 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.6.2.docx., który znajduje się w 

katalogu Rozdział 4\Punkt 4.6. Ustal dla wszystkich rysunków wysokość 5 cm, 
otaczanie wokół ramki i różne postaci rysunku. Rozmieść rysunki odpowiednie 
do treści tekstu. Zachowaj dokument we własnym katalogu o tej samej nazwie.

3 . Utwórz nowy dokument tekstowy i wstaw do niego swoje zdjęcie. Zmień roz-
miary zdjęcia proporcjonalnie, ustalając szerokość 5 cm. Skopiuj obraz osiem 

razy. Ustal różne style ukształtowania i różne warianty rozmieszczenia na stro-
nie. Zachowaj dokument we własnym katalogu w pliku o nazwie ćwiczenie  
4.6.3.docx.

4*. Wykorzystując obrazy katalogu Rozdział 4\Punkt4.6\Rysunki, utwórz w do-
kumencie tekstowym zbiór rysunków na temat Współczesne środki transportu. 
Zachowaj dokument we własnym katalogu w pliku o nazwie 4.6.4.docx.

5 . Utwórz w dokumencie tekstowym figury według danego wzoru. Zachowaj do-
kument we własnym katalogu w pliku o nazwie ćwiczenie 4.6.5.docx.

Wzór

6 . Utwórz w dokumencie tekstowym obiekt SmartArt według danego wzoru. 
Zachowaj dokument we własnym katalogu w pliku o nazwie ćwiczenie  
4.6.6.docx.

Wzór
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sieciach komputerowych, 
ich przeznaczeniu i typach

pracy z katalogami i plikami 
w sieci lokalnej

Internecie

wyszukiwaniu 
wiadomości w Internecie

W tym rozdziale dowiesz się o:

PRACA PRAKTYCZNA NR 8
«Wstawianie obiektów graficznych do dokumentu tekstowego»

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Otwórz dokument tekstowy pliku wzór.docx., który znajduje się w katalogu 
Rozdział 4\Punkt 4.6.

2. Wstaw do dokumentu odpowiednio do treści jeden obraz graficzny ze zbioru  
Microsoft ClipАrt.

3. Wstaw do dokumentu odpowiednio do treści jeden obraz graficzny z katalogu 
Rozdział 4\Punkt 4.6\Rysunki.

4. Wybierając optymalne rozmiary, rozmieść obrazy w odpowiednich miejscach 
dokumentu z otaczaniem wokół ramki.

5. Ustaw w lewym górnym kącie dokumentu Logo według 
wzoru.

6. Wybierz odpowiedni model i podaj treść ostatniego akapi-
tu  w postaci obiektu SmartArt.

7. Wydrukuj jedną kopię dokumentu na arkuszu papieru for-
matu A4 orientacji pionowej.

8. Zachowaj dokument we własnym katalogu w pliku o na-
zwie praca praktyczna 8.docx.

Wzór

Sieci komputeroweRozdział 5.
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5.1. SIECI KOMPUTEROWE, 
ICH PRZEZNACZENIE I TYPY

1. Na czym polega proces informacyjny przekazywania wiadomości?
2. Za pomocą czego ludzi przekazują wiadomości? 
3. W jaki sposób przekazuje się dane z jednego komputera na inny?

O SIECIACH KOMPUTEROWYCH

Ludzie stale przekazują sobie wiadomości, komunikując podczas spotkań, pocztą, 
przez telefon. Gdy wynika potrzeba przekazać wiadomość lub określony plik z jedne-
go komputera na inny, można to zrobić wykorzystując różne nośniki danych – karty 
pamięci, dyski optyczne. Jeszcze jednym sposobem przekazywania wiadomości da-
nych występują sieci komputerowe.

Sieć komputerowa – jest zbiorem komputerów i urządzeń, połączonych między 
sobą w celu wymiany danymi i wspólnego wykorzystania urządzeń programowych za-
sobów i danych. 

Na rysunku 5.1. przedstawiono przykład łączenia komputerów w sieć.

Rys. 5.1. Przykład łączenia komputerów w sieć

Celem tworzenia sieci komputerowych jest nie tylko przekazywanie danych między 
komputerami. Sieci komputerowe przeznaczone także do:

• wspólnego wykorzystania drukarek, urządzeń zachowania danych i innych urzą-
dzeń, podłączonych do sieci;

• wspólnego wykorzystania niektórych programów, ustalonych tylko na jednym z 
komputerów sieci;

• organizacji wspólnej pracy nad projektami
itd.
Każdy komputer sieci ma swoją nazwę i adres, według którego można go znaleźć.

W sieciach komputerowych, jak i w telefonicznych, do przekazywania danych wy-
korzystują kablową lub bezprzewodową łączność (rys. 5.2).

     a)      b)

Rys. 5.2. Łączność kablowa (a) i bezprzewodowa (b) w sieci komputerowej

TYPY SIECI KOMPUTEROWYCH

Sieci komputerowe mogą połączyć różną liczbę komputerów i komputerów oddalo-
nych od siebie. 

Sieć, która łączy komputery i inne urządzenia, które znajdują się na niedużych od-
ległościach od siebie, na przykład w jednym budynku, nazywamy lokalną. Sieci lokal-
ne stwarzają do potrzeb firm, supermarketów, uczelni. Sieć lokalna może łączyć od 
dwóch do kilku setek komputerów.

Różne sieci lokalne mogą łączyć się mię-
dzy sobą. 

Sieci, łączące sieci komputerowe i kompu-
terze pojedyncze, które znajdują się w różnych 
miejscach świata, nazywamy rozległymi (glo
balnymi). Internet jest największą siecią 
komputerową na świecie. Istnieją i inne sieci 
komputerowe. Na przykład sieć układu banko-
wego Visa, sieć globalna oświaty na odległości GlobalDist EdNet.

WSPÓŁDZIELENIE INFORMACJI W SIECI KOMPUTEROWEJ

Już wiesz, że komputer składa się z różnych urządzeń przechowywania,  
opracowania, przekazywania danych. Na nośnikach danych przechowują się pliki 
z dokumentami różnych typów: tekstowy-
mi, graficznymi, multimedialnymi. Wszyst
kie urządzenia, które można wykorzystać w 
sieci to są resursy (środki) urządzeniowe, 
a programy i dokumenty – resursy infor
macyjne sieci.

Lokalny (łac. locus – miejsce) – miej-
scowy, ten który nie wychodzi poza 
określone granicy.

Globalny (łac. globe – kula ziemska) 
– ten, który należy do całego świata, 
rozpowszechnia się na cały świat.

Resursy (franc. ressources –  pomoc-
niczy zasób) – środki materialne, za-
pasy, koszty, które w razie potrzeby 
można wykorzystać dla zadowolenia 
potrzeb człowieka.
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Komputerze w sieci mają różne zastosowanie. Na przykład jeden z komputerów 
może przechowywać pliki, z którymi pracują użytkownicy innych komputerów. Inny 
komputer zabezpiecza dostęp do Internetu wszystkim innym komputerom sieci. Do 
określonego komputera podłączono drukarkę, która wydrukuje wszystkie otrzymane 
przez sieć dokumenty. 

Aby opracować potrzebny plik, lub otrzymać dostęp do Internetu, czy wydrukować 
dokument, wybranym komputerom wysyła się zapytanie. Komputerze w odpowiedź 
nadają usługi dostępu do własnych czy sieciowych zasobów. Więc, odbywa się tak zwa-
na sieciowa współpraca, która polega na wysyłaniu zapytań od jednych komputerów 
sieci do innych komputerów i urządzeń oraz otrzymywaniu odpowiedzi w usługach 
dostępu do określonych zasobów. 

Te komputerze, które oferują usługi inter-
netowe i udostępniają zasoby sieci innym 
komputerom, nazywamy serwerami (ang. 
server – ten, kto podaje, obsługuje), a tych, kto 
posługuje się serwerami, – klientami lub kom-
puterami klientów.

UŻYTKOWNIK I JEGO PRACA

Często z jednym komputerem pracują kilka użytkowników: członkowie rodziny 
z komputerem domowym, uczniowie różnych klas szkoły w pracowni informatycz-
nej, odwiedzające kluby komputerowe. Wynika potrzeba ograniczenia dostępu ob-
cych osób do osobistych fotografii listów, dokumentów. Dlatego dla różnych użyt-
kowników mogą być określone różne prawa dostępu do zasobów komputera i sieci 
komputerowej. Na przykład jeśli nauczyciel prowadzi ewidencję wyników w nauce 
w katalogu elektronicznym, który mieści się w Internecie, to tylko on ma prawo 
wprowadzać zmiany do tego katalogu, a uczniowie i rodzice mogą przeglądać oce-
ny ucznia. 

Aby chronić dane użytkownika od przeglądania, zmiany i usuwania innymi użyt-
kownikami na tym samym komputerze, umożliwić własny wybór ukształtowania 
Pulpitu i wykonać inne ustawiania, w systemie operacyjnym stwarza się listy użyt
kowników.

Dla każdej listy określa się prawa dostępu do zasobów komputera i sieci. W taki 
sposób można pozwolić lub zabronić ustalać i otwierać programy, przeglądać za-
wartość określonych katalogów, kopiować, redagować i usuwać ich zawartość, 
zmieniać ustalanie systemu operacyjnego, zwracać się do zasobów sieci lokalnej i 
Internetu.

Istnieje dwa podstawowych typy zapisów – zapis z prawami administratora i 
zapis z ograniczonymi uprawnieniami.

Klient (łac. cluens – ten, kto słucha) 
– w Starożytnym Rymie swobodny 
mieszkaniec, dobrowolnie poddawał 
się zastępstwu patrona, podtrzymywał 
go w czasie wyborów i oddawał mu 
swój głos.

Najwięcej praw ma użytkownik, który pracuje z zapisami praw administratora, naj-
mniej – użytkownik z zapisem gościa. 

Gdy włączasz komputer, możesz zobaczyć 
nazwy i symbole zapisów użytkowników, stwo-
rzonych na tym komputerze (rys. 5.3). Aby za-
cząć pracę, należy wybrać nazwę zapisu użyt-
kownika i wpisać jeśli jest hasło. Z tego 
momentu zaczyna się praca użytkownika przy 
komputerze.

Podczas pracy nazwę zapisu użytkownika i odpowiedni symbol można zobaczyć w 
menu Start (rys. 5.4).

Nazwa i zapis 
użytkownika

Rys. 5.4. Symbol i nazwa zapisu użytkownika w menu Start

Aby zacząć pracę innego użytkownika na tym samym komputerze, można wykonać 
Start ⇒ Koniec seansu ⇒ Zmień użytkownika, wybrać nazwę innego zapisu i wpisać 
hasło, jeśli ono jest.

Rys. 5.3. Lista zapisów 
użytkowników
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Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Z pozwolenia nauczyciela włącz komputer.
2. Poczekaj, póki pojawi się okno z listą zapisów użytkowników. Ile zapisów stwo-

rzono w twoim komputerze?
3. Wybierz nazwę zapisu użytkownika, którą poda nauczyciel, przy potrzebie wpisz 

hasło. Zwróć uwagę na ukształtowanie i obiekty, które znajdują się na Pulpicie.
4. Otwórz menu kontekstowe obiektu Mój komputer i wybierz polecenie 

Właściwości. Ile zakładek mieści okno Właściwości systemu?
5. Wybierz zakładkę Nazwa komputera. Określ nazwę swego komputera we-

dług zapisu w linijce Pełna nazwa. Jakie przyciski  nie są aktywne  zakładki 
potocznej?

6. Zamknij okno Właściwości układu.
7. Otwórz okno katalogu Moje dokumenty. Ile katalogów i plików ono zawiera?
8. Wykonaj Start ⇒ Koniec seansu ⇒ Zmień użytkownika.
9. Wybierz nazwę według zapisu gościa.

10. Doczekaj się zainstalowania systemu operacyjnego. Zwróć uwagę, czy zmieniły 
się ukształtowanie i obiekty Pulpitu.

11. Otwórz menu kontekstowe obiektu Mój komputer i wybierz polecenie 
Właściwości. Ile zakładek mieści okno Właściwości systemu?

12. Wybierz zakładkę Mój komputer. Jakie przyciski nie są aktywne zakładki po-
tocznej.

13. Zamknij okno Właściwości układu.
14. Przeglądnij zawartość katalogu Moje dokumenty. Ile katalogów i plików on 

zawiera? Porównaj zawartość tego katalogu dla różnych użytkowników.
15. Wróć do seansu użytkownika, według zapisu którego zrobiłeś pierwsze wejście 

do systemu.
16. Wyciągnij wniosek o prawach użytkowników z różnymi zapisami.

Najważniejsze!

Sieć komputerowa – to system łączący grupę komputerów, umożliwiają wymianę 
informacji i urządzeń.

Siec lokalna łączy komputery, które znajdują się na niezbyt rozległym obszarze, na 
przykład wewnątrz jednego budynku.

Sieć rozległa (globalna) łączy komputery rozrzucone na dużym obszarze, takim jak 
miasto lub cały kraj.

Współdzielenie sieci umożliwia wspólne korzystanie z danych i programów sieci.
Serwer – komputer, który oferuje usługi internetowe i udostępnia zasoby sieci in-

nym komputerom.
Klient to komputer, który ma dostęp do informacji przechowywanych w serwerze.
Nazwa i hasło użytkownika – aby mieć dostęp do informacji zapisanych w sieci, 

należy zazwyczaj podać nazwę użytkownika i hasło. Gwarantuje to, że z tych informa-
cji będą korzystać wyłącznie osoby uprawnione.

Praca użytkownika z komputerem nazywa się seansem użytkownika.

Odpowiedz na pytania

1 . Co nazywamy siecią komputerową?
2 . Do czego służą komputery?
3 . Jaką sieć nazywamy lokalną; rozległą?
4 . Co znaczy współdzielenie informacji?
5 . Jaki komputer nazywamy serwerem; klientem?
6 . W jakim celu stwarza się listę zapisów użytkowników?
7 . Jakie prawa dostępu do zasobów komputera i sieci można ustalać dla zapisów 

użytkowników?
8 . Jak zacząć seans użytkownika według zapisu?
9*. Przy wykonywaniu jakich operacji można zobaczyć, z jakim zapisem użytkow-

nika pracujesz, i określić, jakie  prawa ustalone w tym przypadku?

Wykonaj zadania

1 . Określ, do jakich sieci należą:
a) sieć komputerowa pracowni komputerowej twojej szkoły;
b) sieć, która łączy komputer domowy, notebook i smartfon;
c) Ukraińska sieć telekomunikacyjna URAN.

2*. Zaproponuj, w jakim celu można stworzyć sieć komputerową uczuleń twego 
mikrorejonu lub miasta. Jakie usługi może oferować użytkownikom serwer ta-
kiej sieci?

3 . Określ liczbę zapisów użytkowników w systemie operacyjnym domowego 
komputera. Czy jednakowe prawa dostępu dla różnych zapisów? Wymień te 
prawa.

4*. W sieciach komputerowych Ukraińskiej kolei przechowują się dane o rozkła-
dach ruchu pociągów, o biletach, cenach biletów. Dostęp do tych danych mają 
różne użytkownicy: pasażery, dyspozytory ruchu, pracownicy kas, służb infor-
macyjnych.
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  Zaproponuj, komu z użytkowników można 
pozwolić:
a) przeglądanie rozkładu ruchu pociągów;
b) zmianę rozkładu ruchu pociągów;
c) przeglądanie danych o wolnych miejscach 

w pociągu;
d) zmianę danych o swobodnych miejscach w 

pociągu.

5.2. PRACA Z KATALOGAMI I PLIKAMI 
W SIECI LOKALNEJ 

1. Do czego służą sieci komputerowe?
2. Jaka sieć komputerowa nazywa się lokalną?
3. Jak można skopiować plik jednego katalogu do drugiego? Jak przesunąć 

plik?

SIEC LOKALNA UCZELNI

Prawdopodobnie, komputery twojej szkoły zostały połączone siecią lokalną. Wobec 
tego, uczniowie mogą mieć dostęp do plików z materiałami metodycznymi, które prze-
chowują się na nośnikach danych komputera nauczyciela lub komputerów biblioteki. 
Nauczyciel ma możliwość w sieci przeglądać pliki z wynikami uczniowskich prac prak-
tycznych. Do wydrukowania materiałów z dowolnego komputera można wykorzystać 
wspólną drukarkę, podłączoną do jednego z komputerów sieci. Tylko jeden komputer 
uczelni może mieć łączność z Internetem, jednak za pomocą sieci lokalnej dostęp do 
Internetu mogą mieć użytkownicy wszystkich komputerów.

PRZEGLĄD LISTY NAZW KOMPUTERÓW SIECI

Każdy komputer sieci ma swoją nazwę. Na przykład komputer, z którym pracuje 
nauczyciel, może mieć nazwę teacher-201 (ang. teacher – nauczyciel), komputery 
uczniów – 201-01, 201-02, a szkolny serwer może nazywać się school (ang. school – 
szkoła). Nazwy komputerom mogą dawać użytkownicy, pracujące na zasadach admini-
stratora.

Komputer, z którym pracujesz się nazywać lokalnym, a ten, dla dostępu do któ-
rego potrzebne są linie telefoniczne przekazywania danych, – rozległym.

Do przeglądania listy nazw komputerów, podłączonych do sieci lokalnej, należy:

Dyspozytor (ang. dispatch –  
wysyłać, odsyłać) – robotnik,  
sterujący ruchem środków transportu, 
urządzeniem, odpowiedzialny za 
przekazywanie i otrzymanie  
wiadomości.

1. Wykonać Start ⇒ Otoczenie sieciowe lub dwukrotnie kliknij na Otoczenie sie
ciowe  na Pulpicie.

2. Wybrać polecenie Pokazać komputery grupy roboczej listy Zadania sieciowe 
w lewej części otworzonego okna Otoczenie sieciowe.

W wyniku w obszarze roboczym okna Eksploratora zobaczysz nazwy kompute-
rów, włączonych i podłączonych do sieci w dany moment czasu (rys. 5.5).

Rys. 5.5. Okno Eksploratora z nazwami komputerów sieci

Dla użytkowników Windows 7

W systemie operacyjnym Windows 7 w lewej 
części okna Eksploratora – w obszarze nawigacji jest 
skrót obiektu Sieć (rys. 5.6). Jeśli wybierzemy ten 
skrót i otworzymy jego listę, to w obszarze nawigacji 
i w obszarze roboczym okna Eksploratora zobaczysz 
nazwy wszystkich dostępnych w dany moment kom-
puterów sieci lokalnej.

PRACA W SIECI Z KATALOGAMI 
I PLIKAMI

Aby użytkownicy rozrzuconych na dużym ob-
szarze komputerów mogły pracować w sieci z plika-
mi i katalogami określonego katalogu, trzeba mieć 
do niego wspólny dostęp. Zrobić to może tylko ten 
użytkownik, który pracuje z komputerem, na nośni-
kach danych którego umieszczono ten katalog, z pra-
wami administratora. Wyznacza on jakim będzie ten 
dostęp:

Rys. 5.6. Nazwy komputerów 
sieci lokalnej w oknie 

Eksploratora Windows 7



168 169

Rozdział 5 SIECI KOMPUTEROWE

• całkowity – użytkownicy odległych komputerów mogą zmieniać zawartość ka-
talogu (zmieniać nazwę, usuwać, redagować pliki, kopiować do katalogu nowe 
pliki);

• wyłącznie do czytania – użytkownicy oddalonych komputerów mogą tylko 
przeglądać zawartość katalogu i plików, kopiować pliki z katalogu, lecz nie 
mogą wykonać żadnych zmian w katalogu.

Jeśli należy pracować z plikami określonego katalogu, do którego jest wolny dostęp 
na oddalonym komputerze, to można przeglądnąć listę nazw komputerów sieci i otwo-
rzyć listę wspólnych katalogów wybranego komputera, dwukrotnie kliknąć na jego na-
zwie  (rys. 5.7).

Rys. 5.7. Lista katalogów komputera z nazwą serwer, do których jest pozwolony 
wspólny dostęp do sieci

Aby przeglądnąć zawartość dostępnego katalogu należy dwukrotnie kliknąć na jego 
nazwie.

Przegląd zawartości katalogów, rozmieszczonych na komputerach sieci lokalnej, 
nazywamy nawigacją sieci lokalnej.

Więc dla wykonania nawigacji siecią lokalną, należy wykonać algorytm, schemat 
blokowy którego jest podany na rysunku 5.8.

Po zwracaniu się do sieci do wybranego katalogu jego skrót zobaczysz w oknie 
Otoczenie sieciowe (rys.5.9). Nazwa skrótu składa się z nazwy katalogu i nazwy kom-
putera. Na przykład nazwa skrótu Picture na Alpha znaczy, że jest to skrót katalogu 
Picture, rozmieszczonego na nośniku danych komputera o nazwie Alpha.

Początek

Koniec

Otworzyć okno katalogu 
oddalonego komputera

Otworzyć listę nazw katalogów 
oddalonego komputera

Przedstawić listę nazw 
komputerów sieci

Otworzyć okno  
Otoczenie sieciowe

Rys. 5.8. Schemat blokowy algorytmu wykonania 
nawigacji siecią lokalną

Rys. 5.9. Okno Otoczenie sieciowe

Kopiowanie, zmienianie nazw, stwarzanie, otwieranie  i usuwanie plików oraz ka-
talogów w dostępnych katalogach oddalonego komputera wykonuje się podobnie,
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jak na komputerze lokalnym. Jednak, należy 
pamiętać, że obiekt, usunięty na komputerze 
oddalonym, nie trafia do Kosza, dlatego nie 
możemy jego odnowić. 

Pracujemy przy komputerze
Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-

ny pracy.
1. Otwórz katalog Otoczenie sieciowe, wykonując Start ⇒ Otoczenie sieciowe. 

Ikony jakich katalogów przedstawione w oknie? Na nośnikach danych jakich 
komputerów są umieszczone?

2. Wybierz polecenie Pokazać komputery grupy roboczej z listy Zadania siecio
we w lewej części okna Otoczenie sieciowe. Ile jest dostępnych w sieci  kompu-
terów? Podaj ich nazwy?

3. Zapytaj nauczyciela o nazwę komputera, na którym są katalogi ze wspólnym 
dostępem.

4. Dwukrotnie kliknij na nazwie wskazanego komputera. Do jakiej liczby katalo-
gów otworzył się wspólny dostęp?

5. Otwórz katalog na oddalonym komputerze, wskazanym przez nauczyciela, na 
przykład katalog ćwiczenie 5.2. Ile plików on zawiera?

6. Otwórz jeden z plików na oddalonym komputerze, na przykład plik ćwiczenie 
5.2.6.txt. Czy są odmiany w otwieraniu plików na komputerze lokalnym i odda-
lonym? Zamknij okno programu, w którym przeglądałeś zawartość pliku.

7. Skopiuj plik, wskazany przez nauczyciela, na przykład ćwiczenie 5.2.7.txt, z 
komputera oddalonego do własnego katalogu na komputerze lokalnym.

8. W edytorze tekstowym stwórz dokument, wpisując do niego swoje nazwisku i 
imię. Zachowaj dokument w pliku o nazwie ćwiczenie 5.2.8_Nazwisko, gdzie 
Nazwisko – twoje nazwisko, w twoim katalogu.

9. Zapytaj nauczyciela o nazwę komputera, który znajduje się z lewa od twego 
komputera.

10. Przesuń stworzony plik ćwiczenie 5.2.8_Nazwisko ze swego komputera do 
wskazanego przez nauczyciela katalogu, na przykład ćwiczenie 5.2, na kompu-
terze który znajduje się z lewa od twego.

11. Zamknij wszystkie okna.

Najważniejsze!

Komputer w sieci, z którym pracujesz bezpośrednie, nazywamy lokalnym, a ten, 
dostęp do którego masz za pośrednictwem kanałów przekazywania danych, – rozle
głym (oddalonym).

Do przeglądania listy nazw komputerów sieci lokalnej należy wykonać 
Start ⇒ Otoczenie sieciowe ⇒ Pokazać komputery grupy roboczej.

Nawigacja (łac. navigare – pływać na 
statku) – kierowanie statkami. 
Nawigacją również nazywają proces 
kierowanie niektórym obiektem, który 
może przemieszczać się w pewnym 
środowisku.

Aby użytkownicy komputerów rozległych mogły pracować w sieci z katalogami i 
plikami wybranego katalogu, należy otworzyć wspólny dostęp. Dostęp może być cał
kowity (użytkownicy komputerów rozległych mogą zmieniać zawartość katalogu) lub 
tylko do czytania (żadnych zmian w sieci w katalogu wykonać nie możemy).

Aby zobaczyć listę katalogów komputera rozległego, otwartych do wspólnego do-
stępu, należy dwukrotnie kliknąć na jego nazwie. 

Przegląd zawartości obiektów systemu operacyjnego, umieszczonego na kompute-
rach sieci lokalnej, nazywamy nawigacją sieci lokalnej.

Odpowiedz na pytania

1 . W jakim celu jest wykorzystywana lokalna sieć uczelni?
2 . Jak można przeglądnąć listę nazw komputerów sieci lokalnej?
3 . Jak można otworzyć listę katalogów rozległego komputera, do której jest moż-

liwy wspólny dostęp w sieci?
4 . Jakim może być wspólny dostęp do katalogu użytkowników komputerów rozle-

głych?
5 . Czym różnią się usuwanie obiektów na komputerze rozległym i na komputerze 

lokalnym?
6*. Czy zawsze jest możliwość skopiować plik komputera rozległego na komputer 

lokalny; z lokalnego na rozległy komputer? Od czego to zależy?
7 . Jakie operacje z plikami i katalogami nie można wykonać stosując komputer 

rozległy? Wyjaśnij przyczynę?
8 . Co nazywamy nawigacją sieci lokalnej?

Wykonaj zadania

1 . Ułóż algorytmy otwarcia listy katalogów komputera rozległego o nazwie 
Uczeń 1.

2 . Ułóż algorytm przesuwania pliku ćwiczenie 5.2.2.doc z katalogu Moje doku
menty komputera lokalnego do katalogu ćwiczenia 5.2 komputera rozległego o 
nazwie Nauczyciel.

3 . Ułóż algorytm kopiowania pliku ćwiczenie 5.2.3.doc z katalogu ćwiczenie 5.2 
komputera rozległego o nazwie Nauczyciel do katalogu Moje dokumenty 
komputera lokalnego. Wykonaj ułożony algorytm.

4 . Otwórz na komputerze rozległym, wskazanemu przez nauczyciela, katalog, na 
przykład ćwiczenie 5.2. Otwórz, znajdujący się w katalogu, plik ćwiczenie 
5.2.4.doc. Wpisz swoje nazwisko i imię do dokumentu. Zamknij okno edytora 
tekstowego, zachowaj zmiany w pliku.

5 . Utwórz w swoim katalogu plik tekstowy ćwiczenie 5.2.5_Nazwisko.txt, gdzie 
Nazwisko jest  twoim nazwiskiem. Otwórz na komputerze rozległym, wskaza-
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nym przez nauczyciela, katalog, na przykład ćwiczenie 5.2. Skopiuj ze swego 
komputera do tego katalogu stworzony plik.

6*. Określ, które z podanych operacji z plikami zawsze można wykonać, stosując 
katalogi rozległego komputera, otwarte do wspólnego dostępu:
a) otworzyć plik; b) zmienić nazwę; c) usunąć plik; d) skopiować plik z kompu-
tera rozległego na lokalny; e) skopiować plik z komputera lokalnego na kompu-
ter rozległy; f) przeciągnąć  plik z komputera rozległego na komputer lokalny; 
g) przeciągnąć plik z komputera lokalnego na komputer rozległy.

7*. Połączcie się w czteroosobową grupę dla stworzenia dokumentu tekstowego, do 
którego będą wstawione obrazy części komputera z napisami. Rozdzielcie mię-
dzy sobą ćwiczenia stworzenia w środowisku edytora graficznego obrazów od-
rębnych części komputera: bloku systemowego, monitora, klawiatury, myszy. 
Umówcie się o kolorze i rozmiarach obrazów. Stwórzcie odrębne obrazy na 
komputerach lokalnych, zachowajcie ich w plikach, przesuńcie pliki do katalo-
gu ze wspólnym dostępem na jednym z komputerze uczestników grupy. 
Stwórzcie w tym katalogu dokument tekstowy, wstawcie do niego obrazy stwo-
rzonych plików. Podpiszcie obrazy. Wprowadźcie nazwiska uczestników grupy, 
zachowajcie dokument w pliku o nazwie ćwiczenie 5.2.7. Z pozwolenia na-
uczyciela wydrukujcie dokument na dostępnej drukarce sieciowej.

5.3. GLOBALNA SIEĆ INTERNET, 
JEJ USŁUGI. ŚWIATOWA PAJĘCZYNA

1. Jaka sieć nazywa się globalną? 
2. Jaki komputer nazywa się serwerem, a jaki – klientem?
3. Jakie zasoby ludzie tradycyjnie wykorzystują do komunikacji?

OGÓLNIE O INTERNECIE

Internet (ang. inter – między, net – sieć) –  to największa sieć komputerowa na 
świecie, którą tworzą tysięcy połączonych ze sobą lokalnych  sieci komputerowych z 
całego świata. Sieć stworzona do szybkiego i bezpiecznego przekazywania danych, 
wymiany informacji, wiadomości. Obecnie Internet umożliwia obcowanie między 
ludźmi, nauczanie, prowadzenie biznesu, zakupy, rozmieszczenie reklamy. 

Do przekazywania danych w Internecie wykorzysta się szybkie kanały informacyj-
ne. Przekazują się dane na serwery o dużej mocy. Do serwerów podłączają się klienty – 
lokalne komputery i sieci.

Liczba użytkowników Internetu w styczniu 2012 roku wynosiła powyżej 2 mld 
osób, wśród nich około 20 mln – Ukraińcy.

Czy wiesz, że...

Historia Internetu sięga początku lat sześćdziesiątych, kiedy to Departament 
Obrony rządu USA rozpoczął badania nad możliwością stworzenia sieci komunika-
cyjnej do celów wojskowych. Ponieważ projekt ten był realizowany przez agencję 
ARPA (ang. Advanced Research Projects Agency), sieć początkowo nosiła nazwę 
ARPANET. Pierwsze połączenie poprzez ARPANET nawiązano w roku 1969 między 
dwoma komputerami które znajdowały się w Massachusetts i Santa Monica. Chociaż 
po przesyłaniu dwóch symboli łączność przerwała się, jednak od tego czasu zaczęła 
się historia Internetu.

ZASOBY INTERNETU 

Z Internetu każdy człowiek otrzymuje dla siebie cie-
kawe i pożyteczne wiadomości. Odrabiając lekcję litera-
tury ukraińskiej uczniowie szukają utwory z literatury. 
Kogoś interesują wyniki meczu piłki nożnej, innych – po-
rady utrzymania zwierząt domowych. Ktoś chce zamówić 
przez Internet bilety na samolot, a ktoś – przeglądnąć cie-
kawy film. Wiele ludzi wykorzystują Internet dla komu-
nikacji indywidualnej – za pomocą poczty elektronicznej, 
wymiany wiadomościami, gier sieciowych. 

Internet oferuje wiele usług dla zadowolenia potrzeb 
ludzi. Jest ich dużo, i ich liczba ciągle się zwiększa. Na rysunku 5.10 przedstawiono 
nazwy niektórych zasobów Internetu.

Najpopularniejszymi zasobami Internetu 
występują zasoby komunikacyjne (poczta 
elektroniczna i zasoby interaktywnej komu
nikacji) i Światowa pajęczyna .

ZASOBY KOMUNIKACYJNE 

Poczta elektroniczna lub email jest jedną z najstarszych służb w Internecie 
(ang. elektronic mail – poczta elektroniczna). Email jest szybszy 
od tradycyjnego listu: powinien dotrzeć do adresata w kilka sekund 
po wysłaniu. List elektroniczny dociera prawie natychmiast, ale ad-
resat może go przeczytać w wybranym przez siebie czasie.

Osoba, która wysyła i adresat mają swoje adresy poczty elek-
tronicznej. Symbolem poczty elektronicznej jest  litera @ (w języ-
ku angielskim symbol słowa at, czytaj et, polskie odpowiedniki to 
w lub na), który rozdziela części adresu poczty elektronicznej 
(rys. 5.11).

Rys. 5.10. Zasoby Internetu

Komunikacyjny (łac. communicatio – 
wspólnota, łączność, przekazywanie) – 
ten, kto dotyczy dróg łączności, linii 
połączenia.

Rys. 5.11. 
Symbol 
poczty 

elektronicznej
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Zasoby interaktywnych komunikacji przeznaczone dla natychmiastowego prze-
kazywania wiadomości pomiędzy użytkownikami Internetu. Mogą to być wiadomości 
tekstowe, dźwiękowe lub wideo. Komunikować ze sobą używając programy szybkiej 
wymiany mogą od razu dwa lub więcej użytkowników. Takich programów istnieje wie-
le, na przykład ICQ, Qip, Miranda, Skype, Windows Live Messenger (rys. 5.12). 
Główny warunek ich wykorzystania – rozmówcy powinni jednocześnie połączyć sieć, 
aby rozmowa odbyła się.

Rys. 5.12. Ikony programów natychmiastowej wymiany wiadomościami

ŚWIATOWA PAJĘCZYNA

Światowa Pajęczyna, czyli WWW (ang. Word Wide Web – światowa pajęczyna), 
to część zasobów Internetu. Składa się z ogromnego zbioru dokumentów przechowy-
wanych w komputerach na całym świecie, powiązanych między sobą i nazywanych 
stronami WWW. Wspominane strony zawierają liczne multimedialne elementy: oprócz 
tekstu umieszczane na nich rysunki, dźwięki, animacje czy filmy.

Wiele ludzi błędnie uważają, że Światowa pajęczyna jest Internetem. Jedna z przy-
czyn polega na tym, że zasoby stron WWW bardzo popularne i łatwo dostępne.

Każda strona WWW ma swój adres w Internecie, wiedząc który można otrzymać 
dostęp do tej strony. Na przykład robotica.in.ua – adres strony WWW, poświęconej 
udziału ukraińskich drużyn w olimpiadach z robototechniki; scratch.mit.edu – adres 
strony WWW, na której znajdują się projekty, stworzone w środowisku wykonawcy 
algorytmów Scratch.

Aby szybciej przeglądać strony, wykorzysta się protokół HTTP (ang. hipertekst 
transfer protocol), czyli ustalony zbiór zasad przesyłania stron WWW. Protokół HTTP 
wskazuje stronę o określonym adresie, podobnie jak skrót 
wskazuje na niektóry plik lub katalog. Na stronie WWW 
protokół przesyłania hipertekstu może być powiązany z 
niektórym tekstem, obrazem lub innym obiektem. 
Połączenia między stronami WWW, stworzonych z wy-
korzystaniem protokołów HTTP, często podają w postaci 
pajęczyny, co wyjaśnia nazwę zasobu  (rys. 5.13).

Grupę stron WWW, połączonych między sobą pro-
tokołem przesyłania hipertekstu, mających wspólną  
tematykę i które należą określonemu właścicielowi, na-
zywamy witryną WWW (ang. web – pajęczyna, witry-
na – miejsce).

Rys. 5.13. Łączenie między 
sobą stron WWW, 

stworzonych za pomocą 
protokołów przesyłania hiper-

tekstu

Swoje witryny WWW mają uczelni, drużyny sportowe, biblioteki, sklepy, banki, 
lotniska, dworce kolejowe, a także osoby prywatne. Na przykład witryna WWW rządu 
Ukrainy Portal rządowy, witryna WWW Nacjonalna biblioteka Ukrainy dla dzieci, 
witryna Ogólnoukraińskiej szkolnej sieci Dziennik.ua i inne.

W zbiorze każdej witryny WWW jest strona WWW, przeznaczona dla początku 
przeglądania witryny WWW. Taką stronę nazywamy główną, lub domową. Stanowi 
ona jak gdyby spis treści całej witryny, czyli zbioru stron WWW stanowiących tema-
tyczną całość.

Adresem witryny WWW jest adres jego strony domowej. Na przykład adresem wi-
tryny WWW Wyspa wiedzy jest ostriv.in.ua (rys. 5.14), witryny Scratch – scratch 
mit.edu, witryny Ptaki przyjaciele – pernatidruzi.org.ua.

Rys. 5.14. Strona główna witryny Wyspa wiedzy

ŻEGLOWANIE PO INTERNECIE, 
CZYLI JAK PRZEGLĄDA SIĘ STRONY WWW

Aby skorzystać z informacji zgromadzonych na stronach WWW, musisz posłużyć 
się specjalnym programem, tzw. przeglądarką internetową (ang. browse – przeglądać). 

Najczęściej używanymi przeglądarkami jest  Google Chrome , Internet Explorer 

, Mozilla Firefox , Opera , Safari  i inne. Według danych kompanii 

Bigmir)net, najpopularniejszą na Ukrainie w roku 2013, była przeglądarka Google 
Chrome, o której będzie mowa.

Współczesna przeglądarka to program służący do pobierania i odtwarzania na ekra-
nie komputera wybranych z Internetu stron WWW, przechowywania Stron WWW i ich 
obiektów na nośnikach danych.
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Program uruchamia się podwójnym kliknięciem na przycisku z jego ikoną lub wy-
borem polecenia Start.

Okna przeglądarki po uruchomieniu mogą wyglądać w różny sposób, jednak będą 
zawierać elementy, charakterystyczne dla tego programu:

• pasek narzędzi z przyciskami sterowania oknem;
• pasek adresowy;
• przyciski ruchu: Wstecz, Dalej itd.;
• obszar roboczy strony WWW
i inny.
We współczesnych przeglądarkach strony WWW można otwierać na osobnych 

zakładkach. Na rysunku 5.15 przedstawiono wygląd okna programu Google Chrome 
z trzema stronami WWW, uruchomionymi w celu przeglądania na różnych zakład-
kach: 7 cudów Ukrainy, Wiadomości, Wyspa wiedzy, Przestrzeń muzealna, 
Muzea Ukrainy i świata.

1 3 4 5 3 6 73

8

2

1. Obszar roboczy  5. Pole tekstowe Adres
2. Przyciski ruchu 6. Przycisk Nowa zakładka
3.  Nagłówki zakładki 7. Przyciski sterowania oknem
4. Przycisk zamknięcia zakładki 8. Przycisk Uruchomiania i sterowania
  Google Chrome

Rys. 5.15. Wygląd okna programu Google Chrome

Aby otworzyć w oknie przeglądarki stronę WWW, należy do pola tekstowego 
Adres wpisać adres strony i nacisnąć klawisz  Enter.

Zazwyczaj, z każdej strony WWW można przejść do przeglądania innych stron, 
posługując się zbiorem zasad przesyłania – protokołem HTTP. Po najechaniu kursorem 
na hiperłącze, przybierze on kształt dłoni: . Jeśli hiperłącze jest powiązane z tekstem, 
to tekst wtedy zaznacza się kolorem i się podkreśla.

Niżej wybór elementu, powiązanego z hiperłączem będziemy nazywać wyborem 
hiperłącza.

Po wyborze hiperłącza otwiera się inna strona WWW lub zachodzi przejście z jed-
nej strony do drugiej, nie znając nawet adresów poszczególnych stron. Do przechodze-
nia między oglądanymi już stronami służą dwa przyciski na pasku narzędzi Wstecz  

, pozwala ci powrócić do ostatnio oglądanej strony, Dalej  umożliwia powrót do 
strony, z której się cofnąłeś.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Uruchom przeglądarkę, wskazaną przez nauczyciela.
2. Odszukaj elementy okna, przedstawione na rysunku 5.15.
3. Otwórz w oknie przeglądarki stronę WWW  o adresie chl.kiev.ua. W tym celu 

ustaw kursor w polu tekstowym Adres, wprowadź chl.kiev.ua i kliknij klawisz  
Enter.

4. Przeglądnij zawartość strony WWW, spostrzegając za wskaźnikiem, znajdź ele-
menty, powiązane z hiperłączem.

5. Wybierz hiperłącze Interaktywne zasoby. Na jaką następną stronę WWW prze-
nieśliśmy się? Jaki adres wyświetlił się na pasku adresowym?

6. Wybierz hiperłącze Siedem cudów przyrody Ukrainy. Zwróć uwagę na otwarcie 
nowej zakładki przeglądarki i zawartość wybranej strony WWW.

7. Wybierz nagłówek zakładki z nazwą Interaktywne zasoby. Jakie przyciski ruchu 
dostępne na tej zakładce?

8. Wybierz przycisk  Wstecz, aby powrócić do ostatnio oglądanej strony  lub 
analogiczną. Na jaką stronę przeniesiesz się?

9. Wybierz nagłówek zakładki o nazwie Siedem cudów przyrody Ukrainy.
10. Wybierz hiperłącze, powiązane z obrazem umieszczonym pośrodku strony. Na 

jakiej zakładce otworzyła się następna strona?
11. Stwórz w oknie przeglądarki nową zakładkę, wybierając przycisk Nowa zakład

ka. Jaka jest zawartość tej zakładki?
12. Otwórz w nowej zakładce stronę główną witryny Scratch (scratch.mit.edu). 

Jakie przyciski ruchu dostępne na tej zakładce?
13. Zamknij okno przeglądarki.
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Najważniejsze!

Internet jest ogólnoświatową siecią komputerową, która łączy miliony kompute-
rów i umożliwia współpracę oraz przesyłanie informacji między ich użytkownikami. 
Internet oferuje użytkownikom wiele usług.

Poczta elektroniczna to jedna z najpopularniejszych usług internetowych. Możesz 
korespondować z ludźmi na całym świecie.

Zasoby interaktywnej komunikacji – to zasoby Internetu, przeznaczone do na-
tychmiastowego przekazywania wiadomości tekstowych, dźwiękowych, wideo między 
użytkownikami Internetu.

Światowa Pajęczyna, czyli WWW, to część zasobów Internetu. Składa się z ogrom-
nego zbioru dokumentów przechowywanych w komputerach na całym świecie. 

Strona WWW – dokument w Internecie, zawierająca liczne multimedialne elemen-
ty: oprócz tekstu umieszczane są na nich rysunki, dźwięki, animacje czy filmy.

Hiperłącze – odsyłacz  strony WWW, za pomocą którego otwierasz nowe strony, 
które mogą zawierać odwołania do innych stron.

Witryna WWW to zbiór stron WWW utrzymywany i nadzorowany przez szkołę, 
uniwersytet, instytucję rządową, firmę lub osobę prywatną.

Przeglądarka to program służący do pobierania i odtwarzania na ekranie kompute-
ra wybranych z Internetu stron WWW.

Odpowiedz na pytania

1 . W jakim celu stworzono Internet?
2 . Wymień znane zasoby Internetu. Do czego służą?
3*. Czym różnią się komunikacji przez pocztę elektroniczną od zasobów interak-

tywnych komunikacji?
4 . Co nazywamy stroną WWW?
5 . Do czego służą hiperłącza? W jaki sposób można odszukać hiperłącze na stro-

nie WWW?
6 . Co nazywamy witryną?
7 . Jaką stronę WWW nazywamy główną lub domową?
8 . Do czego służą przeglądarki?
9 . Wymień najpopularniejsze przeglądarki?

10 . Jakie wspólne elementy zawierają okna różnych przeglądarek?
11 . Jak otwiera się strona o danym adresie?

Wykonaj zadania

1 . Podaj przykłady wykorzystania różnych zasobów Internetu.
2 . Otwórz stronę WWW  o danym adresie ostriv.in.ua. Przeglądnij zawartość 

strony WWW. Znajdź na stronie hiperłącze (odsyłacz). Zwróć uwagę na 

ukształtowanie. Wybierz odsyłacz Ciekawostki. Określ, co ostatnio było cie-
kawego .

3 . Otwórz stronę WWW o adresie improvisus.com/ua. Wybierz przycisk Otwórz. 
Przeglądnij nazwy rubryk dziecinnego internetczasopisma. Zapoznaj się z za-
wartością rubryki Historia powszechna, z historią Rusi Kijowskiej. Znajdź roz-
dział Tmutarakań. Dowiedz się, gdzie znajduje się ta miejscowość.

4 . Otwórz stronę WWW o adresie ua.uacomputing.com. Wybierz po kolei odsyła-
cze Historii, Jak powstał pierwszy komputer, Lebiediew S.O. Jakie przyciski 
ruchu dostępne na każdej ze stron WWW, przez was otwartych? Wyjaśnij, dla-
czego.

5*. Otwórz stronę WWW o adresie children.kmu.gov.ua. Określ nazwę witryny, 
wyjaśnij imiona bohaterów  witryny. Wybierz jednego z bohaterów. Wybierz 
odsyłacz Moja Ukraina w lewej części okna. Znajdź i wybierz swój obwód na 
mapie Ukrainy. Zapoznaj się z informacją o swoim obwodzie. Na podstawie 
nowych wiadomości przygotuj informację  dla występu przed klasą.

5.4. LISTA WITRYN 
SZYBKIEGO DOSTĘPU. 

PRZECHOWYWANIE OBRAZÓW, 
STRON WWW I ICH FRAGMENTÓW

1. Jak otworzyć okna przeglądarki według danego adresu?
2. Jak zaznacza się fragment tekstu w dokumencie tekstowym? 
3. Co wiesz o prawach autora? 

LISTA WITRYN 
SZYBKIEGO DOSTĘPU 

Dość często zachodzi potrzeba zwracania się do tej sa-
mej witryny. Na przykład interesują cię historii stworzenia 
techniki obliczeniowej w witrynie Historia IT na 
Ukrainie (ua.uakomputing.com/stories) lub dowiedziałeś 
się, że w witrynie 7 cudów Ukrainy (7chudes.in.ua) 
umieszczono zdjęcia i opisanie słynnych miejsc Ukrainy, i 
chcesz po kolei je przeglądnąć.

Aby za każdym razem nie wprowadzać z klawiatury 
adresu wybranej witryny, można stworzyć w przeglądarce 
listę witryn szybkiego dostępu.

Każda przeglądarka ma swoje narzędzia dla stworze-
nia takiej listy. Tak, przeglądarka Internet Explorer ma 

Rys. 5.16. Katalog 
Ulubione przeglądarki 

Internet Explorer
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zakładkę Ulubione (rys. 5.16), na której znajduje się lista odsyłaczy do stron szybkiego 
dostępu.

Przeglądarka Mozilla Firefox do stworzenia i opracowania listy odsyłaczy do no-
wych stron ma menu Zakładki (rys. 5.17).

Rys. 5.17. Menu Zakładki przeglądarki  Mozilla Firefox

Przeglądarka Google Chrome ma specjalne miejsce odsyłaczy szybkiego dostępu 
do stron zwanych zakładką. Menu Zakładki znajduje się w menu głównym programu 
(rys. 5.18), które można otworzyć wybierając przycisk Nastrajanie na sterowanie 
Google Chrome .

Rys. 5.18. Menu Zakładki w menu głównym przeglądarki Google Chrome

Stworzenie, wykorzystanie i redagowanie listy stron, wybranych do szybkiego do-
stępu, we wszystkich przeglądarkach wykonuje się podobnymi sposobami. 
Przeanalizujemy to na przykładzie przeglądarki Google Chrome.

TWORZENIE, WYKORZYSTANIE I REDAGOWANIE  
LISTY STRON SZYBKIEGO DOSTĘPU 

Aby dodać adres do listy stron szybkiego dostępu, na-
leży w menu Zakładki wybrać polecenie Dodaj stronę 
do zakładki i nacisnąć przycisk Wykonano w otworzo-
nym oknie (rys. 5.19). Stworzyć zakładkę na stronę WWW 
można za pomocą symbolu  na pasku adresowym.

Aby można było korzystać ze stworzonej zakładki do 
otwierania strony WWW, należy w menu Zakładki wybrać 
z listy nazwę potrzebnej strony. Listę stron można redago-

wać: dodawać, usuwać, zmieniać nazwy, przesuwać zakładki, porządkować je w kata-
logach. W tym celu należy otworzyć menu główne przeglądarki i wykonać 
Zakładki ⇒ Dozorca zakładek. Na otworzonej zakładce Dozorca zakładek (rys. 5.20), 
można redagować listę, wykorzystując menu zakładek i katalogów.

Rys. 5.19. Wiadomość  
o dodawaniu zakładki

Rys. 5.20. Zakładka Dozorca zakładek okna przeglądarki  
Google Chrome

PRZECHOWYWANIE STRON WWW I ICH FRAGMENTÓW

Aby wykorzystywać strony WWW, a także obrazy i fragmenty ich tekstów z nich 
bez podłączenia do Internetu, można je przechowywać na nośnikach danych. Na przy-
kład do przygotowania się do zajęcia praktycznego z historii o życiu w starożytnych 
miastach – polis na terenach Ukrainy może ci przydać się opis i obraz starożytnego 
miasta Grecji ze strony Nacjonalny historykoarcheologiczny rezerwat Olwija (olbio.
ochakiv.info). Dane materiały planujesz wykorzystać dla tworzenia prezentacji kompu-
terowej. Wybierasz więc kilka zdjęć i zdań tekstu, które opisują te zdjęcia. 

Jeśli chcesz zachować ze strony WWW większość tekstów i obrazów, to przecho-
wujesz na nośniku danych całą jej zawartość. W tym celu:

1. Otwórz główne menu przeglądarki.
2. Wybierz polecenie Zachowaj stronę jako.
3. Otwórz w oknie Zachowaj jako katalog, w którym planujesz przechowywać 

stronę WWW.
4. Wybierz przycisk Zachowaj.
W wyniku działań w wybranym katalogu zachowa się plik o nazwie identycznej z 

nazwą strony WWW, z rozszerzeniem nazwy htm, a także katalog o takiej samej na-
zwie z dodatkiem _files. W tym katalogu będą zachowane pliki ze wszystkimi obrazami 
i innymi obiektami, powiązanymi ze stroną WWW. Plik zachowanej strony WWW 
można otwierać i opracowywać nawet bez podłączenia do Internetu.

Jeśli interesuje cię niewielki fragment tekstu strony WWW, wtedy możesz go za-
znaczyć podobnie, jak fragment dokumentu tekstowego i skopiować do Bufora wy
miany (rys. 5.21, a), po czym wstawić do dokumentu tekstowego w środowisku edyto-
ra tekstu (rys. 5.21, b) lub do obiektu tekstowego w edytorze prezentacji.
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a)

b)

Rys. 5.21. Kopiowanie fragmentu tekstu na stronie WWW w przeglądarce (a) i wstawianie do 
dokumentu tekstowego w edytorze tekstu (b)

Zwróć uwagę, że podczas wstawiania do dokumentu tekstowego fragmentu tekstu, 
skopiowanego ze strony WWW, może zachowywać się część formatowania. Dlatego 
dokument z cytatem ze strony WWW byłoby dobrze formatować w jedynym formacie.

Dla zachowania obrazu ze strony WWW należy:
1. Otworzyć menu kontekstowe obrazu.
2. Wybrać polecenie Zachowaj obraz jako.
3. Otworzyć w oknie Zachowaj jako katalog, przeznaczony do zachowania obrazu 

ze strony WWW.
4. Wybrać przycisk Zachowaj.

PRAWO AUTORSKIE I INTERNET

Wszystkie zasoby Internetu: teksty, obrazy, utwory muzyczne, wideo – mają swoich 
właścicieli. I prawa do nich im się należą. Tylko oni mogą rozpowszechniać dane mate-
riały, podpisywać się swoim imieniem, otrzymywać za nie wynagrodzenie. Nazywamy 
te prawa autorskimi i chroni ich prawo o ochronie praw autorskich. Istnieje nawet 

międzynarodowy symbol ochrony praw autorskich © – kopirajt (ang. copyright – pra-
wo na tworzenie kopii). 

Wiesz, że nie wolno brać bez pozwolenia cudzych rzeczy. Tak samo nie wolno 
rozpowszechniać bez pozwolenia i wydawać jako własne cudze teksty, obrazy i 
inne dane, które znajdują się w Internecie. 
Narusza to prawa autorskie ich właścicieli. 
Jeśli człowiek wydaje cudze materiały, zdję-
cia, teksty pod własnym nazwiskiem, to taka 
publikacja nazywa się plagiatem. Jeśli otrzy-
małeś przez Internet i podpisałeś pod wła-
snym nazwiskiem referat lub prezentację – 
to też jest plagiat. 

Wykorzystując cudze materiały z Internetu – kopiując je na nośniki danych, wsta-
wiając do prezentacji czy dokumentów tekstowych, należy przestrzegać określonych 
zasad, aby nie przekraczać prawa o ochronie praw autorskich:

1. Pytać się o pozwolenie na wykorzystanie materiałów autora. Można to zrobić, 
wysyłając mu list, jeśli jego imię czy inne dane są wskazane na stronie.

2. Cytując jakiś tekst lub kopiując obraz, 
otrzymanego z Internetu, należy ko-
niecznie podawać adres strony, skąd je 
skopiowano.

3. Nie rozpowszechniać cudzych utwo-
rów bez pozwolenia autora.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Tworzenie, wykorzystanie i redagowanie listy stron szybkiego dostępu
1. Otwórz w oknie przeglądarki Google Chrome stronę Olimpiada z robo

techniki pod adresem robotica.in.ua.
2. Dodaj adres tej strony do listy stron szybkiego dostępu. W tym celu:

1. Wyborem przycisku Nastrajanie i sterowanie Google Chrome  
otwórz główne menu przeglądarki Google Chrome.

2. Wybierz Zakładki ⇒ Dodać stronę do zakładek.
3. Wybierz przycisk Tak.

3. Zamknij okno przeglądarki.
4. Otwórz okno przeglądarki Google Chrome.
5. Wykorzystując listę stron szybkiego dostępu otwórz stronę WWW Olimpiady 

z robotechniki. W tym celu:

Plagiat (łac. plagium – kradzież) 
– przywłaszczenie cudzego pomysłu 
twórczego, wydanie cudzego utworu 
pod własnym nazwiskiem lub do-
słowne zapożyczenie z cudzego 
dzieła opublikowane jako własne.

Cytat (łac. cito – wprowadzać w 
ruch, udowadniać) – słowa przyto-
czone dosłownie z jakiegoś tekstu 
pisanego lub z czyjejś wypowiedzi 
ustnej.
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1. Otwórz główne menu przeglądarki  Google Chrome.
2. Wykonaj Zakładki ⇒ Olimpiada z robotechniki Mindstorms.
3. Zaczekaj, póki strona się zainstaluje.

6. Utwórz na liście stron szybkiego dostępu katalog Olimpiady dla uczniów i 
przesuń zakładkę na stronę Olimpiady z robotechniki do stworzonego kata-
logu. W tym celu:
1. Otwórz główne menu przeglądarki Google Chrome.
2. Wykonaj Zakładki ⇒ Dozorca zakładek.
3. W lewej części okna wybierz nazwę katalogu Pasek zakładek.
4. Wykonaj Porządkować ⇒ Dodać katalog.
5. Wprowadź nazwę katalogu Olimpiady dla uczniów, naciśnij klawisz  

Enter.
6. Przeciągnij zakładkę Olimpiady z robotechniki Mindstorms na nazwę 

katalogu Olimpiady dla uczniów.
7. Zamknij zakładkę Dozorca zakładek.

2. Zachowanie stron WWW i ich fragmentów
1. Otwórz w oknie przeglądarki stronę WWW Wyspa wiedzy pod adresem 

ostriv.in.ua.
2. Wybierz po kolei odsyłacz Ciekawostki ⇒ Świat żywy  ⇒ Zwierzęta.
3. Wybierz nagłówek pierwszej wiadomości w rubryce Zwierzęta.
4. Zwróć uwagę na adres Strony WWW, umieszczonej niżej od obrazu, jest to 

odsyłacz do strony, skąd wzięto obraz, wstawiony na stronę, aby przestrzegać 
praw autorskich.

5. Zachowaj stronę WWW w całości we własnym katalogu. W tym celu:
1. Otwórz menu główne przeglądarki Google Chrome.
2. Wybierz polecenie Zachowaj stronę jako.
3. Otwórz swój katalog.
4. Wybierz przycisk Zachowaj.

6. Zachowaj obraz, który znajduje się w wiadomości, we własnym katalogu. W 
tym celu:
1. Otwórz menu kontekstowe obrazu i wybierz polecenie Zachowaj obraz 

jako.
2. Otwórz swój katalog.
3. Wybierz przycisk Zachowaj.

7. Skopiuj trzy pierwsze zdania wiadomości i adres strony WWW do dokumen-
tu tekstowego. W tym celu:
1. Nie zamykając okna przeglądarki uruchom edytor tekstu Word.
2. Zrób bieżącym okno przeglądarki i zaznacz w wiadomości na stronie 

WWW fragment z trzema pierwszymi zdaniami tekstu.
3. Skopiuj zaznaczony fragment do Bufora wymiany. W tym celu naciśnij 

konfigurację klawisz Ctrl + C lub wybierz polecenie Kopiuj w menu 
kontekstowym zaznaczonego fragmentu.

4. Zrób bieżącym okno edytora tekstu i wstaw fragment z Bufora wymiany 
do dokumentu tekstowego.

5. Zrób bieżącym okno przeglądarki, wybierz pasek adresowy i skopiuj za-
znaczony adres do Bufora wymiany.

6. Zrób bieżącym okno edytora tekstu i wstaw fragment z Bufora wymiany 
do osobnego akapitu dokumentu tekstowego po fragmencie tekstu.

7. Sformatuj dokument.
8. Zachowaj dokument tekstowy we własnym katalogu w pliku o nazwie 

ćwiczenie 5.4.7.
8. Zamknij okno przeglądarki i okno edytora tekstu.
9. Otwórz swój katalog. Przekonaj się w obecności zachowanego pliku obra-

zu, pliku dokumentu tekstowego, pliku i katalogu z zachowaną stroną 
WWW. Przeglądnij, jakie obrazy znajdują się w katalogu z zachowaną stro-
ną WWW.

Najważniejsze!

W przeglądarce można stwarzać listę stron szybkiego dostępu. W tym celu należy 
wykonać Zakładki ⇒ Dodaj stronę do zakładki ⇒ Tak. Aby otworzyć stronę ze stwo-
rzoną zakładką, należy wybrać jej nazwę z menu Zakładki.

Listę stron szybkiego dostępu można redagować: dodawać, usuwać, zmieniać na-
zwę, przesuwać zakładki, porządkować w katalogach. 

Strony WWW, a także obrazy i fragmenty tekstów można przechowywać na nośni-
kach danych w celu następnego wykorzystania. 

Wszystkie zasoby Internetu – teksty, obrazy, utwory muzyczne, wideo mają swoich 
właścicieli, ich prawa są zabezpieczone prawem o ochronie praw autorskich.

Odpowiedz na pytania

1 . W jakim celu stwarza się lista stron szybkiego dostępu?
2 . Jak tworzy się zakładka strony WWW?
3 . Jak otwiera się strona WWW, na której znajduje się zakładka?
4 . W jaki sposób tworzy się katalog do uporządkowania zakładek listy stron szyb-

kiego dostępu?
5 . Jak zachować obraz, który znajduje się na stronie WWW?
6 . Jak zachować fragment tekstu strony WWW?
7 . Jak zachować w całości stronę WWW na nośniku danych?
8 . Jakie obiekty tworzą się na nośniku danych przy zachowaniu strony WWW w 

całości?
9 . Jakie prawa nazywamy autorskimi?

10*. Dlaczego należy zabezpieczać prawa autorskie?
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Wykonaj zadania

1 . Otwórz stronę WWW Wyspa wiedzy pod adresem ostriv.in.ua. Dodaj zakładkę 
do tej strony WWW z listy stron szybkiego dostępu.

2 . Dodaj do listy stron szybkiego dostępu zakładki Rezerwat Olwija (olvia.ocha-
kiv.info) i 7 cudów Ukrainy (7chudes.in.ua). Stwórz na liście stron szybkiego 
dostępu katalog Ukraina i przesuń do niego zakładki na te strony WWW.

3 . Otwórz stronę WWW Folklor i twórczość ludowa Ukrainy (ukrfolk.kiev.ua). 
Wybierz na stronie WWW odsyłacz z datą, najbliższą do daty przeprowadzenia 
lekcji. Skopiuj do dokumentu tekstowego opis cech ludowych, dotyczących wy-
branej daty i adresu strony. Sformatuj dokument. Zachowaj go we własnym 
katalogu pod nazwą ćwiczenie 5.4.3.

4 . Otwórz stronę WWW świat ptaków Ukrainy (pernatidruzi.org.ua). Zachowaj 
we własnym katalogu jeden z obrazów, który znajduje się na tej stronie WWW.

5 . Otwórz stronę WWW Nacjonalny historyczno-archeologiczny rezerwat 
(olvia.tender.mk.ua). Zachowaj stronę WWW w całości we własnym katalogu. 
Dodaj zakładkę do listy stron szybkiego dostępu, do katalogu Ukraina.

6*. Otwórz stronę WWW Rozrabiaka (pustunchik.ua/ua). Wybierz po kolei odsy-
łacz Ciekawostki ⇒ Nieznane o zwierzętach. Wybierz jedną z wiadomości w 
rozdziale Nieznane o zwierzętach i zachowaj osobne obrazy i fragmenty tekstu 
dla tworzenia na ich podstawie prezentacji komputerowej. Stwórz prezentację z 
4–5 slajdów na ten temat do występu przed klasą. Na ostatnim slajdzie prezen-
tacji wskaż odsyłacze wykorzystanych źródeł: nazwa strony Rozrabiaka, na-
zwę strony WWW i jej adres. Zachowaj prezentację w pliku o nazwie ćwicze
nie 5.4.6.

7*. Sprawdź praktycznie, w jakiej postaci otworzy się zachowana strona WWW, 
jeśli:
a) nie ma dostępu do Internetu;
b) usunie się odpowiedni dla tej strony katalog.

5.5. WYSZUKIWANIE INFORMACJI 
W INTERNECIE

1. Jakimi sposobami można otworzyć w przeglądarce stronę WWW ze znanym 
adresem? 

2. W jaki sposób wyszukuje się potrzebna informacja w układzie informacyjnym 
okna przeglądarki? 

3. Jakie słowa nazywamy kluczowymi? 

WYSZUKIWANIE INFORMACYJNYCH 
MATERIAŁÓW W INTERNECIE

Na poprzednich lekcjach pracowałeś ze stronami WWW, pod znanymi adresami. O 
wiele częściej będziesz szukać informacji, nie wiedząc, w którym miejscu sieci się znaj-
dują. Sieć WWW to przecież niewyczerpane, ogromne źródło informacji, w każdej 
chwili pojawiają się w niej nowe strony i nie jesteś w stanie znać adres każdej z nich. 
Aby odnaleźć adres strony, która zawiera interesujące cię informacje, musisz skorzystać 
z wyszukiwarki internetowej.

Wyszukiwarka to strona w sieci WWW, która umożliwia użytkownikowi wyszu-
kiwanie informacji w Internecie na podstawie określonego przez niego kryterium. 
Istnieje wiele układów, przeznaczonych do wyszukiwania informacji. Według danych 
strony I.ua (top.i.ua/report), najpopularniejszymi wyszukiwarkami wśród ukraiń-
skich użytkowników są układy wyszukiwania informacji Google (google.com.ua) i 
Yandex (yandex.ua).

Rozpatrzymy, jak za pomocą wyszukiwarki Google wyszukuje się strony Google.
Po uzyskaniu połączenia z wyszukiwarką podajesz hasło, czyli słowo kluczowe, i 

odpowiednim przyciskiem uruchamiasz wyszukiwanie. Na przykład do lekcji języka 
ukraińskiego masz wybrać kilka frazeologizmów i ich tłumaczenie. W tym przypadku 
słowem kluczowym może służyć wyrażenie ukraińskie frazeologizmy.

W oknie przeglądarki należy otworzyć główną stronę wyszukiwarki Google pod 
adresem google.com.ua. Na tej stronie jest pole do wprowadzania słów kluczowych 
(rys. 5.22).

Rys. 5.22. Pole do wprowadzania słów kluczowych wyszukiwarki Google

Wyszukiwanie może zacząć się już po wprowadzeniu w pole wyszukiwania słów 
kluczowych. Jeśli wyszukiwanie nie zaczęło się, wtedy wybierasz przycisk Szukaj 
Google  lub nacisnąć klawisz Enter. W odpowiedzi otrzymujesz listę 

stron WWW spełniających podane przez ciebie kryterium wraz z odsyłaczami do 
miejsc, w których te strony są przechowywane  (rys. 5.23).

Pod każdym odsyłaczem mieści się adres strony WWW, na którą przechodzimy, i 
krótki cytat – kilka słów, wybranych z danej strony. Czytając cytat, można domyślić się, 
czy odszukasz na danej stronie potrzebny materiał. Na przykład jeśli tekstem odsyłacza 
jest Ukraińskie frazeologizmy na literę «B», a cytat ze strony zawiera tekst Online tłu-
maczenia i przekład ukraińskich frazeologizmów, to, wybierając ten odsyłacz, prawdo-
podobnie odszukasz na tej stronie potrzebny materiał.
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Rys. 5.23. Okno przeglądarki z wynikami wyszukiwania

Podczas wyszukiwania można otrzymać wiele odsyłaczy. W oknie przeglądarki po-
jawiają się, zazwyczaj, odsyłaczy do dziesięciu stron WWW. Do przeglądania następ-
nych wyników wyszukiwania należy wybrać numer kolejnej strony w dolnej części 
strony WWW (rys. 5.24).

Rys. 5.24. Lista numerów stron z wynikami wyszukiwania

Podczas wyboru któregoś z odsyłaczy odpowiednia strona WWW otwiera się na tej 
samej zakładce okna przeglądarki. Jeśli chcesz przeglądnąć kilka stron na różnych za-
kładkach, możesz w menu kontekstowym odsyłaczy wybrać polecenie Otwórz odsy
łacz na nowej zakładce.

Jeśli znalazłeś na jednej ze stron szukaną informację, wyszukiwanie jest skończone. 
Jeśli nie znalazłeś potrzebnego materiału, to możesz zamienić słowa kluczowe i wyko-
nać powtórne wyszukiwanie.

Wyszukiwanie można wykonywać posługując się różnymi wyszukiwarkami. 
Algorytm organizacji wyszukiwania będzie jednakowy:

1. Wybierz słowa kluczowe, zgodnie z którymi będziesz wykonywać wyszukiwanie.
2. Otwórz w oknie przeglądarki stronę WWW wyszukiwarki.
3. Wprowadź słowa kluczowe lub wyrażenia w pole wyszukiwania na stronie wy-

szukiwarki.
4. Wybierz przycisk Szukaj lub naciśnij klawisz Enter.
5. Z otworzonej listy przeglądnij opis odsyłaczy.
6. Jeśli znalazłeś odsyłacz, odpowiadający tematowi, wykorzystaj go do otwarcia 

odpowiedniej strony WWW.

7. Jeśli potrzebnych materiałów nie znalazłeś, spróbuj użyć kolejnych słów kluczo-
wych i wykonaj powtórne wyszukiwanie.

Należy pamiętać, że dla różnych wyszukiwarek wyniki będą różne.

ANALIZA MATERIAŁÓW, ZNALEZIONYCH W INTERNECIE

Do wiadomości, znalezionych przez ciebie w Internecie należy odnosić się  
krytycznie.

Umieścić informację w Pajęczynie Światowej może każdy użytkownik Internetu. 
Ukazuje się coraz więcej stron, na których ludzie podają swoje własne myśli, żarty lub 
fantazję. Tych wiadomości, zazwyczaj, nikt nie sprawdza, dlatego mogą być niepraw
dziwe. Oprócz tego, część stron w Internecie stworzono już dawno i z czasem niektóre 
wiadomości są już nieaktualne.

Aby przekonać się w tym, czy można korzystać z danych strony WWW, należy 
zwracać uwagę na:

• Czy jest informacja, w jakim celu jest stworzona ta strona?
• Czy zawiera dane o autorze? Czy są dane kontaktowe, zgodnie z którymi można 

zadawać pytania?
• Czy można sprawdzić dane, które znajdują się na stronie, z danymi z innych źró-

deł? Czy są na stronie WWW odsyłacze do innych źródeł?
• Czy regularnie zmieniają się dane na stronie? Czy data umieszczenia materiałów 

nie jest zbyt stara?
• Czy otrzymane dane odpowiadają danym wyuczonym przez ciebie w szkole lub 

otrzymanych z innych źródeł?

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKORZYSTANIA INTERNETU 
PODCZAS WYSZUKIWANIA INFORMACJI

W Internecie, jak w dużym mieście jest wiele ciekawego, jednak istnieje też pewne 
niebezpieczeństwo. Aby się od niego uchronić, należy przestrzegać pewnych zasad. 
Zasady te są bardzo podobne do zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym:

• Ochrona własnych danych. Wiesz, że nie wolno podawać swego adresu i in-
nych wiadomości o sobie i swojej rodzinie obcym ludziom. To samo tyczy się i 
Internetu. Coraz więcej jest przypadków wykorzystania zasobów Internetu w ce-
lach kradzieży: otrzymanie danych osobistych (adresu, miejsca pracy rodziców), 
hasła dostępu do dokumentów finansowych. Jeśli na jakiejś stronie proponują ci 
wprowadzić swoje dane, nie zgadzaj się, powiedz o tym rodzicom lub nauczycie-
lom.

• Ochrona przed programami szkodliwymi. Niektóre strony WWW mogą za-
wierać szkodliwe programy. Takie programy uruchomiają się na wykonanie, gdy 
wybierasz jakiś odsyłacz na stronie WWW, lub w oknie, które otwiera się nad 
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stroną. Dla ochrony przed programami szkodliwymi stworzono specjalne progra-
my, które instaluje się na komputerze.

• Ochrona przed złymi treściami. Jeśli na jakiejś stronie zobaczyłeś obraźliwy 
nieprzyjemny tekst lub taki, który nawołuje do agresji,wywołuje nieprzyjemne 
uczucie, należy zawiadomić o tym dorosłych.

Aby zapoznać się bardziej dokładnie z zasadami bezpiecznej pracy w Internecie 
wykorzystaj rady psychologa na stronie Bezpieczny Internet pod adresem bezpeka.
kyivstar.ua/rules/for-children/advices.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Wyszukiwanie informacji w Internecie
 Za pomocą Google znajdź informację do lekcji historii, aby na przykładzie 

kurhanu Czortomłyk wyjaśnić pojęcie kurhanu skifów. W tym celu:
1. Otwórz w oknie przeglądarki stronę główną wyszukiwarki Google pod adre-

sem google.com.ua.
2. Wprowadź w pole wyszukiwania słowa kluczowe kurhan skifów Czortomłyk, 

naciśnij klawisz  Enter.
3. Przeglądnij cytaty z otworzonych stron WWW. Wybierz jeden z odsyłaczy, 

na przykład z tekstem Kurhan Czortomłyk Sława pradziadów.
4. Przeglądnij zawartość otworzonej strony. Przekonaj się, że na stronie znajdu-

ją się tekst i obraz z wybranego tematu.

2. Badanie materiałów, znalezionych na stronach 
1. Zbadaj materiały strony WWW zgodnie z pytaniami, podanymi w podpunk-

cie Badanie materiałów, znalezionych w Internecie, zapisz odpowiedzi i wy-
ciągnij wnioski, czy można wykorzystywać otrzymane dane dla przygotowa-
nia informacji do lekcji.

2. Zbadaj materiały witryny według pytań:
1. Czy twórcy strony wymagają wprowadzania twoich danych osobowych?
2. Czy otwierają się na stronie WWW okna z niepożądanymi odnośnikami?
3. Czy mieszczą się na stronie odsyłacze z tekstami reklamy? Czy ich treść 

nie jest niebezpieczna?
4. Czy mieści się na stronie tekst niebezpiecznej treści, o którym należy po-

wiedzieć dorosłym?
 Zapisz odpowiedzi na pytania i wyciągnij wniosek, czy można daną witrynę 

uważać bezpieczną.
3. Zamknij okno przeglądarki.

Najważniejsze!

Wyszukiwarka – to strona w sieci WWW, która umożliwia użytkownikowi wy-
szukiwanie informacji w Internecie na podstawie określonego przez niego kryterium. 
Jedną z najpopularniejszych wyszukiwarek jest wyszukiwarka Google pod adresem 
google.com.ua. 

Po uzyskaniu połączenia z wyszukiwarką podajesz hasło, czyli słowo kluczowe, i 
odpowiednim przyciskiem uruchamiasz wyszukiwanie.

Do informacji otrzymanej w wyniku wyszukiwania należy odnosić się krytycznie, 
analizować jej aktualność i prawdziwość. 

Podczas wykorzystania zasobów Internetu należy pamiętać o bezpieczeństwie i 
dbać o ochronę danych osobowych, ochronę przed szkodliwymi programami i złymi 
treściami.

Odpowiedz na pytania

1 . Co to jest wyszukiwarka?
2 . Podaj znane ci wyszukiwarki?
3 . Jakie słowa nazywamy kluczowymi?
4 . Co jest wynikiem wyszukiwania?
5 . Co należy zrobić, aby można było przeglądać wyniki wyszukiwania, które znaj-

dują się na pierwszej stronie?
6 . Jak otwiera się w nowej zakładce przeglądarki strona WWW, na którą chcesz 

przejść podczas wyboru odsyłacza?
7 . Jaki jest algorytm wyszukiwania informacji w Internecie?
8 . Jaka informacja jest nieprawdziwa; nieaktualna?
9*. Dlaczego należy chronić w Internecie swoje dane osobowe?

10 . Jak zmniejszyć ryzyko trafiania szkodliwych programów na twój komputer 
podczas pracy w Internecie?

Wykonaj zadania

1 . Wykorzystując wyszukiwarkę Google (google.com.ua), wykonaj wyszukiwa-
nie w Internecie materiałów informacyjnych za słowami kluczowymi bezpiecz-
ne zachowanie z obcymi ludźmi. Wybierz jeden z odsyłaczy, na przykład Zasady 
bezpiecznego zachowania z ludźmi obcymi. Przeglądnij zaproponowane zasady. 
Dodaj zakładkę dla strony WWW do listy stron szybkiego dostępu.

2 . Wykonaj wyszukiwanie w Internecie wiadomości o naukowych wynalazkach do-
konanych przez starożytnego uczonego Archimedesa. Skopiuj do pliku tekstowe-
go wiadomości o jednym z jego wynalazków i adres strony WWW. Sformatuj 
dokument. Zachowaj plik we własnym katalogu z nazwą zadanie 5.5.2.

3 . Wykonaj wyszukiwanie informacji w Internecie o stanie powietrza atmosfe-
rycznego w twojej miejscowości lub obwodzie dla przeprowadzenia badań z 
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geografii. Zapoznaj się z treścią znalezionych stron. Dodaj zakładki dla znale-
zionych stron do listy stron szybkiego dostępu, do katalogu Geografia.

4*. Wykonaj wyszukiwanie w Internecie informacji do zredagowania notatki 
Zasady osobistej higieny na lekcję podstawy zdrowia. Wybierz polecenia 
przynajmniej z trzech różnych stron WWW. Skopiuj fragmenty tekstu i adresy 
stron WWW, zachowaj odpowiednie obrazy. Stwórz notatkę w postaci prezen-
tacji, rozmieść adresy stron WWW, z których otrzymałeś informację, na ostat-
nim przezroczu.

PRACA PRAKTYCZNA NR 9
«Wyszukiwanie informacji w Internecie»

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Wykonaj wyszukiwanie informacji w Internecie na lekcję literatury ukraińskiej 
na temat Kobziarzy i lirycy starej Ukrainy.

2. Przeglądnij strony WWW, na które otrzymałeś odsyłacze w wyniku wyszukiwa-
nia, wybierz z nich trzy, które odpowiadają tematowi.

3. Stwórz w Dozorce zakładek katalog Kobziarzy i dodaj zakładki dla trzech wy-
branych stron WWW do listy stron szybkiego dostępu w utworzonym katalogu.

4. Zachowaj informację stron WWW we własnym katalogu:
a) jedną stronę WWW w całości;
b) jeden obraz, który znajduje się na innej stronie WWW;
c) skopiuj jeden akapit tekstu z trzeciej strony WWW do dokumentu tekstowe-

go, sformatuj go i zachowaj w pliku pod nazwą praktyczna 9.
5. Zamknij okno przeglądarki.
6. Przekonaj się o istnieniu zachowanej informacji.

5.6. ENCYKLOPEDIA W INTERNECIE, 
SŁOWNIKI I TŁUMACZE INTERNETOWE

1. Jaką literaturę wykorzystujesz dla dodatkowej wiedzy z określonego pytania?
2. Za pomocą czego tłumaczysz teksty z języka ukraińskiego na język obcy i z 

obcego na ukraiński?
3. W jaki sposób wyszukujesz informację w Internecie?

ENCYKLOPEDIA W INTERNECIE

Światowa pajęczyna  zawiera wiele witryn, z których informacja pomaga rozsze-
rzyć wiedzę z różnych przedmiotów i rozwiązywać różnorodne zadania. Na przykład z  
encyklopedii.

Encyklopedia (gr. kÚkloj – koło, paideƒa – nauczanie, nauka) – zbiór wiadomości 
z zakresu danej dyscypliny nauki lub z różnych dziedzin przeznaczona dla szerokiego 
koła czytelników. Encyklopedia internetowa – witryna WWW, której strony zawiera-
ją artykuły encyklopedyczne i wyszukiwarki potrzebnej informacji. 

Rozróżniamy encyklopedie internetowe z osobnych dziedzin i uniwersalne, obej-
mujące wszystkie dziedziny wiedzy. 

Na przykład na stronie Biblioteka Literatury Ukraińskiej (ukrlit.com.ua), można 
znaleźć Encyklopedię literatury ukraińskiej, a na stronie Instytutu Historii Ukrainy 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (history.org.ua) – Encyklopedię historii 
Ukrainy. 

Jedną z najpopularniejszych i największą według zawartości informacji – jest wolna 
wielojęzykowa encyklopedia Wikipedia stworzona w styczniu 2001 roku. Na 15 maja 
2014 roku Wikipedia zawierała więcej niż 30 mln artykułów napisanych w 285 języ-
kach, w tym 500 tys. artykułów w języku ukraińskim. 

Główna strona Wikipedii w języku ukraińskim jest pod adresem uk.wikipedia.org 
(rys. 5.25).

Rys. 5.25. Główna strona Wikipedii w języku ukraińskim

Zbiór wiadomości tej encyklopedii określają różne dziedziny. Materiały są stwo-
rzone i edytowane przez wszystkich chętnych. Artykuły Wikipedii można swobodnie 
używać.

Aby znaleźć artykuł w Wikipedii, trzeba wpisać słowa kluczowe w polu wyszuki-
wania na górze strony i wybrać Znajdź na stronie zawierającej określony tekst  lub 
wcisnąć klawisz Enter. Podczas wpisywania pojawia się lista słów kluczowych w tytu-
łach stron, które zaczynają się od wprowadzonych znaków (rys. 5.26).
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Rys. 5.26. Wyszukiwanie informacji w Wikipedii

Aby przejść do wybranego artykułu, należy wybrać jego nazwę, jeśli jest ona na 
liście.

Artykuły Wikipedii zazwyczaj zaczynają się z krótkiego opisu pojęcia, co jest na-
zwą artykułu, po czym mieści się ich treść. Wybierając w treści niektóre odsyłacze, 
przechodzimy do przeglądania odpowiedniego rozdziału artykułu. Teksty artykułów 
mieszczą szczegółowy opis tematu z towarzyszącymi mu obrazami. Kończą się zazwy-
czaj odnośnikami do innych zasobów na dany temat.

Po przeglądaniu artykułu encyklopedii można otworzyć kolejny, wybierając odsy-
łacz zaznaczony w tekście niebieskim kolorem. Jeśli kolor odsyłacza jest czerwony, to 

znaczy, że artykułu wybranego dla przejścia jeszcze nie stworzono. Symbol  obok 
odsyłacza znaczy, że wybrana informacja nie należy do zasobów Wikipedii, a znajduje 
się na innej stronie, którą można otworzyć, aby zapoznać się z informacją.

Jeśli skopiuje się z pola adresowego przeglądarki adres strony WWW z encyklope-
dii Wikipedia i wstawi się go do dokumentu tekstowego, to zamiast części adresu na-
pisanego w języku ukraińskim zobaczysz niezrozumiałe symbole. Na przykład adres 
strony Scytowie z Wikipedii będzie w postaci:

uk.wikipedia.org/wki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8.
Dla odsyłacza w prezentacji lub innym dokumencie na stronę Wikipedii trzeba 

zmienić w takim adresie część po ostatniej kreseczce / na nazwę strony:
uk.wikipedia.org/wiki/Скіфи.

SŁOWNIKI INTERNETOWE

Słownik – zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, zwy-
kle objaśnianych pod względem znaczeniowym. Istnieją różne typy słowników: orto-
graficzny, dwujęzyczny, frazeologiczny, słowniki wyrazów obcych, słowniki syno-
nimów itd. Dla uproszczenia wyszukiwania danych w słownikach terminy podają w 
porządku alfabetycznym.

W Internecie mieści się wiele różnych słowników. Dostęp do niektórych z nich 
można otrzymać ze strony głównej witryny Słowopedia (slovopedia.org.ua) (rys. 5.27).

Rys. 5.27. Strona główna witryny Słowopedia

Dla wyszukiwania potrzebnych wiadomości można wybrać odnośnik na odpowied-
ni słownik i następnie przechodzić według odsyłaczy dopóty, dopóki nie znaleziono 
potrzebny artykuł w wybranym słowniku. Jeśli na głównej stronie wpisze się słowo 
kluczowe w polu Szukaj i wybierze przycisk Szukaj lub nacisnąć klawisz Enter, to 
zobaczysz listę słowników, które zawierają wiadomości o danym słowie. Po wyborze 
nazwy słownika natychmiast otworzy się potrzebny artykuł (rys. 5.28). 

Wiadomości ze słowników słów obcych, 
synonimów i synonimów frazeologicznych 
można otrzymać na stronie Słowniki on-line 
(rozum.org.ua). Online wersja Akademicz-
nego słownika tłumaczeniowego jest dostęp-
na na stronie Słownik języka ukraińskiego 
(sum.in.ua). Wyszukiwanie w Słowniku tłumaczeniowym języka ukraińskiego  
można wykonywać na stronie pod adresem uktdic.appspot.com.

Online (ang. online, on-line – na linii) – 
rodzaj łączności, w której oddziaływa-
nie wzajemne podtrzymuje się w try-
bie czasu rzeczywistego.
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Rys. 5.28. Wygląd strony WWW witryny Słowopedia z artykułem 
Ręka w Słowniku frazeologicznym języka ukraińskiego

TŁUMACZE INTERNETOWE

Wielka liczba słowników w Internecie przeznacza się dla tłumaczenia słów z jedne-
go języka na inny. Mamy słownik Słowniczek (slovnenya.com), który tłumaczy z języ-
ka ukraińskiego na język angielski i na odwrót, Słownik wielojęzykowy (slovnyk.org) 
o możliwości wyboru kilku języków z trzydziestu zaproponowanych, Lingvo Online 
(lingvo.ua), w którym można nie tylko wybierać języki dla tłumaczenia, a jeszcze szu-
kać tłumaczenie słów, przykłady ich używania lub niezmienne wyrazy itd.

Zazwyczaj słowniki proponują tłumaczenie jednego słowa lub krótkiego wyrazu. 
Dla automatycznego tłumaczenia całych tekstów używają online-tłumaczy. Usługi tłu-
maczenia tekstów można znaleźć na stronach Tłumacz online (perekład.online.ua), 
Translate.Ru (translate.ru), Prolyng (prolingoffice.com/services/translate), Trident 
Software (trident.com.ua/uk/on line), Tłumaczka (pere.org.ua) i inne.

Wygodne zasoby dla automatycznego tłumaczenia tekstów oferuje wyszukiwarka 
Google (google.com.ua). Aby otworzyć stronę onlinetłumacza należy wpisać adres 
translate.google.com.ua. na pasku adresu przeglądarki lub:

1. Otworzyć w oknie przeglądarki stronę główną wyszukiwarki Google pod adre-
sem google.com.ua.

2. W górnej części strony WWW w menu Zasoby  wybrać polecenie Więcej.
3. Z otworzonej listy wybrać polecenie Tłumacz.

Na stronie Tłumacz Google (rys. 5.29) mieszczą się pola z listą dla wyboru języka 
oryginału i języka tłumaczenia, pola dla początkowego tekstu, pola dla tłumaczenia i 
inne narzędzia.

1 2 3 4 5 6

1. Pole dla tekstu oryginału
2. Przycisk z listą dla wyboru języka oryginału
3.  Przycisk Wybierz wszystko 
4. Przycisk z listą dla wyboru języka tłumaczenia
5. Przycisk Tłumacz
6. Pole dla tekstu tłumaczenia 

Rys. 5.29. Strona Tłumacz Google z tłumaczeniem 

Aby przetłumaczyć tekst na stronie Tłumacz Google, należy wybrać język orygina-
łu i język tłumaczenia z odpowiedniej listy, za pomocą klawiatury wprowadzić lub 
wstawić z Bufora wymiany w lewe pole po-
przednio skopiowany tekst. Jeśli tłumaczenie 
nie zaczyna się automatycznie, to należy wy-
brać przycisk Tłumaczyć. W wyniku tego w 
prawym polu pojawia się tekst tłumaczenia.

Podczas nasuwania wskaźnika na dowolne słowo w tłumaczeniu, słowo i jego źró-
dło w tekście oryginalnym stają się żółtego koloru. Wybierając słowo w prawym polu, 
można zobaczyć inne warianty tłumaczenia lub przeredagować tłumaczenie.

Dla następnego wykorzystania tekst tłumaczenia można zaznaczyć, skopiować i 
wstawić do dokumentu tekstowego, wykorzystując Bufor wymiany. Aby zaznaczyć 

Oryginał (łac. originalis – pierwot-
ny, niebędący kopią) – dokument 
niebędący kopią, przeróbką ani fal-
syfikatem.
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tekst tłumaczenia w całości, można na prawym polu wybrać przycisk Wybierz 
wszystko  .

Zauważ, że przy automatycznym tłumaczeniu tekstu, otrzymujemy błędy powiąza-
ne z niepoprawnym tłumaczeniem wieloznacznych słów, z błędnym ustaleniem  związ-
ków wyrazowych w zdaniach złożonych. Należy uważnie przeczytać przetłumaczony 
tekst i poprawić błędy.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Wyszukiwanie informacji w Encyklopediach internetowych
 Znajdź w encyklopedii internetowej Wikipedia dane o składaniu odpadów dla 

wykonania projektu z geografii. W tym celu:
1. Otwórz w oknie przeglądarki stronę główną encyklopedii internetowej 

Wikipedia (uk.wikipedia.org).
2. Wprowadź w pole Szukaj słowo kluczowe utylizacja. Jeśli podczas wprowa-

dzania na liście pojawia się odpowiednia nazwa, wybierz ją.
3. Przeglądnij tekst otworzonej strony. Znajdź i zachowaj w dokumencie teksto-

wym odpowiedzi na pytania:
1. Jak nazywa się artykuł?
2. Jakie jest znaczenie wtórnego przerobu odpadów?
3. Jakie istnieją rodzaje surowców wtórnych?

2. Przeglądnij informację w słownikach internetowych
 Znajdź w słownikach online wyjaśnienie terminu utylizacja. W tym celu:

1. Otwórz stronę główną witryny Słowopedia (slovopedia.org.ua).
2. Wprowadź w pole Szukaj słowo kluczowe utylizacja. Wybierz przycisk 

Szukaj.
3. Wybierz odsyłacz ze słowem utylizacja obok nazwy słownika USE 

(Uniwersalny słownik-encyklopedia).
4. Przeczytaj tłumaczenie słowa w słowniku i zachowaj go do dokumentu tek-

stowego.
5. Wyborem przycisku Wstecz  w oknie przeglądarki wróć do listy słowni-

ków zawierających słowo utylizacja.
6. Przeczytaj tłumaczenie słowa utylizacja w innych słownikach, zaznacz i za-

chowaj do dokumentu tekstowego pochodzenie tego słowa.

3. Tłumaczenie tekstów z wykorzystaniem tłumacza online 
 Znajdź i przetłumacz na język ukraiński opis nauki garbology. W tym celu:

1. Otwórz w oknie przeglądarki stronę główną angielskojęzycznej encyklopedii 
Wikipedia (en.wikipedia.org).

2. Wykonaj wyszukiwanie informacji według słowa kluczowego garbology.
3. Zaznacz na stronie dwa zdania z wyjaśnieniem pojęcia garbology i za pomo-

cą polecenia Kopiuj z menu kontekstowego zaznaczonego fragmentu lub 
kliknięciem Ctrl + C skopiuj ich do Bufora wymiany.

4. Otwórz na nowej zakładce przeglądarki stronę WWW Tłumacz Google 
(translate.google.com.ua).

5. Otwórz listę przycisku Określ język i wybierz angielski.
6. Otwórz listę dla określenia języka tłumaczenia i wybierz ukraiński.
7. Wyborem polecenia Wstaw z menu kontekstowego pola lub kliknięciem 

Crtl + V wstaw w lewe pole z Bufora wymiany skopiowany fragment.
8. Wyborem przycisku Zaznacz wszystko , zaznacz w prawym polu tekst 

tłumaczenia i skopiuj go do Bufora wymiany.
9. Wstaw skopiowany fragment z Bufora wymiany do dokumentu tekstowego, 

popraw tłumaczenie, zachowaj dokument we własnym katalogu w pliku o 
nazwie ćwiczenie 5.6.

10. Zamknij wszystkie okna.

Najważniejsze!

Przykładem całkowicie niezależnej inicjatywy możliwej dzięki Internetowi jest 
Encyklopedia Wikipedia. Strona główna ukraińskojęzycznej Wikipedii jest pod adre-
sem uk.wikipedia.org.

Słowniki to są informacyjne wydania zawierające uporządkowaną listę słów czy 
wyrazów z krótkim wyjaśnieniem, charakterystykami lub tłumaczeniem na inny język. 
Różnorodne słowniki online znajdują się na stronie Słowopedia (slovopedia.org.ua).

Tłumacze online przeznaczone są dla automatycznego tłumaczenia tekstów. Zasoby 
dla automatycznego tłumaczenia tekstów posiada Tłumacz Google (translate.google.
com.ua).

Odpowiedz na pytania

1 . Jak wykorzystuje się encyklopedię internetową?
2 . Wymień znane ci encyklopedie internetowe?
3 . Jak wykonać wyszukiwanie informacji w encyklopedii internetowej Wikipedia?
4 . Czym jest słownik? Wymień typy znanych ci słowników?
5*. Czym różnią się słownik tłumaczeniowy i encyklopedia?
6 . Wymień znane ci słowniki internetowe?
7 . Jak odszukujemy informację w słownikach Słowopedii?
8 . Do czego służą tłumacze online?
9 . Wymień znane ci tłumacze internetowe?

10 . Jak można tłumaczyć tekst, korzystając z Tłumacz Google?
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Wykonaj zadania

1 . Odszukaj w encyklopedii internetowej Wikipedia (uk.wikipedia.org) informa-
cję o światowym spadku UNESCO i Listę obiektów światowego dziedzictwa  
UNESCO na Ukrainie. Czy masz w swojej miejscowości czy obwodzie obiekty 
dziedzictwa UNESCO lub kandydatów do tej listy?

2 . Znajdź w słownikach Słowopedii (slovopedia.org.ua) wyjaśnienie słowa spa-
dek. Przeglądnij opis we wszystkich słownikach, które zawierają to słowo. 
Wyjaśnij, dlaczego opis we wszystkich słownikach jest różny.

3 . Znajdź wyjaśnienie terminu UNESCO w encyklopedii Wikipedia (uk.wikipe-
dia.org) i w słownikach Słowopedii (slovopedia.org.ua). Porównaj zawartość 
informacji z jednego tematu w encyklopedii i słownikach. Wyciągnij wniosek. 
W jakich przypadkach wygodniej korzystać z encyklopedii, a w jakich ze słow-
ników.

4 . Przetłumacz za pomocą Tłumacza Google słowo heritage i wyrażenie Word 
Heritage, human heritage, people, my heritage z języka angielskiego na język 
ukraiński. Zapisz inne wersje tłumaczenia. Wyciągnij wniosek o osobliwości 
tłumaczenia wyrazów niezmiennych.

5*. Znajdź w rosyjskojęzycznej internetencyklopedii Wikipedia (ru.wikipedia.
org) artykuł o nazwie Глупыш (ros.). Zachowaj we własnym katalogu obrazy, 
znajdujące się w artykule. Zmień w tłumaczeniu słowo Глупыш na Фульмар. 
Stwórz prezentację Фульмар, wstaw do prezentacji fragmenty tekstu tłumacze-
nia i zachowane obrazy. Zachowaj prezentację we własnym katalogu w pliku o 
nazwie ćwiczenie 5.6.5.

PRACA PRAKTYCZNA NR 10

«Praca z encyklopediami internetowymi, 
słownikami i tłumaczami online»

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

Stwórz dokument tekstowy zawierający opis i obrazy wyszywanek swego kraju.
1. Znajdź w Wikipedii artykuł o haftowaniu. Wykorzystując treść artykułu, 

znajdź opis haftu ze swojej lub najbliższej miejscowości.
2. Zachowaj we własnym katalogu jeden z obrazów.
3. Skopiuj ze strony WWW i wstaw do dokumentu tekstowego opis ornamentów 

charakternych dla twojej miejscowości. Ustal dla wstawionego fragmentu wy-
równanie według szerokości.

4. Wstaw do dokumentu zachowany obraz, ustal dla niego otaczanie wokół ramki.

5. Wstaw do osobnego akapitu dokumentu adres strony WWW. Ustal dla tego aka-
pitu wyrównanie do prawej (do prawego marginesu).

6. Znajdź w słownikach online Słowopedii wyjaśnienie słowa ornament. Skopiuj 
ze strony WWW i wstaw do dokumentu tekstowego opis pojęcia ornament po-
danego w słownikach USE (Uniwersalny słownik-encyklopedia) i w Słowniku 
synonimów. Ustal dla wstawionego fragmentu wyrównanie według szerokości.

7. Wstaw w osobne akapity dokumentu adresy stron WWW. Ustal dla tych akapi-
tów wyrównanie do prawej.

8. Wprowadź do dokumentu tekstowego nagłówek Ukraiński motyw zdobniczy lu-
dowy. Ustal dla nagłówka wyrównanie do środka.

9. Przetłumacz za pomocą Tłumacza Google wyrażenie Ukraiński motyw zdobni-
czy ludowy, wybierając dla tłumaczenia język obcy, który uczysz w szkole.

10. Skopiuj otrzymane tłumaczenie i wstaw do dokumentu tekstowego jako tytuł 
poniżej głównego nagłówka. Ustal dla tytułu wyrównanie do środka.

11. Zachowaj dokument tekstowy we własnym katalogu w pliku o nazwie prak
tyczna 10.
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ZAŁĄCZNIK

PROCESOR TEKSTU LIBREOFFICE WRITER

W tym rozdziale dowiesz się o:

 dokumencie tekstowym oraz jego obiektach
 procesorze tekstowym, jego przeznaczeniu i możliwościach
 opracowywaniu dokumentu tekstowego w procesorze teksu

 LibreOffice Writer

4.1. DOKUMENT TEKSTOWY.  
PROCESOR TEKSTU  

LIBREOFFICE WRITER

1. Czym są wiadomości tekstowe? W jakich dziedzinach działalności człowieka 
są wykorzystywane? 

2. Opisz okno programu LibreOffice Impress. 
3. Jakie elementy okien dialogowych znasz? Wyjaśnij ich przeznaczenie i wyko-

rzystanie.

PROCESOR TEKSTU

Ucząc się informatyki w klasie 5., zapoznaliście się z pracą w redaktorze graficz-
nym i redaktorze prezentacji, które przeznaczone są do tworzenia i opracowywania 
obrazów graficznych i prezentacji komputerowych.

Oprócz tych danych, człowiek w swojej pracy często wykorzystuje dane tekstowe – 
pisze listy, drukuje kartki i gazetki, przygotowuje sprawozdania i informację. Uczniowie 
w szkole także piszą artykuły do gazetki szkolnej, sprawozdania o obserwacjach przy-
rody, wypracowania, przygotowują wiadomości. Wszystkie te rodzaje działalności 
człowieka nazywamy dokumentami tekstowymi dlatego, że ich głównym obiektem 
jest tekst, zawierający symbole, słowa, zdania, akapity. W dokument tekstowy można 
wstawiać i inne obiekty – tabele, diagramy, rysunki, schematy.

Do tworzenia i opracowywania dokumentów tekstowych używa się specjalne pro-
gramy – procesory tekstu. Za pomocą procesora tekstu nad dokumentem tekstowym 
można wykonywać następne czynności:

• wprowadzanie tekstu – tekst wprowadza się przez klawiaturę;
• redagowanie tekstu – wprowadzanie zmian treści dokumentu: poprawa błędów, 

usuwanie, kopiowanie, wstawianie fragmentów tekstu i innych obiektów;
• formatowanie tekstu – wprowadzanie zmian wyglądu zewnętrznego tekstu: 

zmiana wielkości i rodzaju czcionki i jej koloru, zmiana wyglądu stron w doku-
mencie, wyrównywanie i zamienianie tekstu, zmiana odstępów pomiędzy wier-
szami lub akapitami;

• dodawanie obiektu – rozmieszczenie w dokumencie obrazów, wzorów, tabeli, 
audio i wideo fragmentów;

• drukowanie dokumentu – otrzymanie kopii dokumentu, zwykle na papierze;
• praca z plikami – zachowanie dokumentu tekstowego w pliku, tworzenie pliku 

tekstowego w procesorze tekstu
i inne.

INTERFEJS PROCESORA TEKSTU 
LIBREOFFICE WRITER

Istnieje dużo procesorów tekstu. W SO Linux jest wykorzystywany darmowy pro-
cesor tekstu LibreOffice Writer (ang. writer – pisarz), który jednocześnie może praco-
wać w SO Microsoft Windows i Mac OS X. W dalszym ciągu będziemy nazywać ten 
program Writer, który podobnie, jak i redaktor prezentacji Impress i redaktor graficz-
ny Draw należą do zestawu programów LibreOffice.

Procesor tekstu Writer wykorzystuje technologię  WYSIWYG (ang. What You 
See Is What You Get – co widzisz, to otrzymujesz), która umożliwia przedstawienie 
dokumentu na ekranie w tej samej postaci, w której zostanie wydrukowany na papierze.

Standardowym typem plików dokumentów tekstowych, przygotowanych z wyko-

rzystaniem Writer, są pliki z rozszerzeniem nazwy odt  (ang. OpenDocument – 
dokument otwarty). Oprócz tego Writer zabezpiecza pracę z dokumentami typu smw, 
fodt, docx, doc, rtf, txt, pdf itd.

Procesor tekstu Writer można uruchomić kilkoma sposobami. Podajemy najbar-
dziej rozpowszechnione:

• wykonaj Start ⇒ Wszystkie programy ⇒ Office ⇒ LibreOffice Writer  
(rys. 4.1);

• wykorzystaj skrót programu na Pulpicie;
• kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na dowolnym pliku dokumentu 

tekstowego Writer.
Po uruchomieniu procesora na ekranie  otwiera się okno programu Writer, którego 

standardowy wygląd podano na rysunku 4.2. Jego interfejs jest podobny do interfejsu 
okna programu Impress.

W górnej części okna znajduje się Pasek Tytułu, Wstążka i Pasek Narzędzi, które 
są przeznaczone do sterowania pracą programu.
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Rys. 4.1. Uruchomienie programu LibreOffice Writer

1

9 5

87

2
3
4

6

Rys. 4.2. Okno programu Writer

1. Pasek Tytułu  6. Kursor
2. Pasek Menu 7. Pasek Stanu
3.  Pasek Narzędzi 8. Obszar Roboczy
4. Pasek Formatowania 9. Suwaki
5. Pasek Przewijania 

Standardowy Pasek Narzędzi (rys. 4.2, 3) na którym znajdują się przyciski pole-
ceń, za pomocą których można organizować pracę z plikami i edytować tekst oraz 

Pasek Formatowania (rys. 4.2, 4), na którym znajdują się przyciski i zakładki z pole-
ceniami niezbędnymi do formatowania tekstu.

Obszar roboczy dokumentu zajmuje większą część okna programu. Znajduje się 
on pod Paskiem narzędzi. Wyświetlana jest tam treść dokumentu tekstowego 
(rys. 4.2, 8). Miejsce bieżącego wprowadzania zmian jest zaznaczone za pomocą kurso-
ra – np.: pionowa kreska (rys. 4.2, 6). Zmiana usytuowania kursora tekstowego jest 
możliwa po kliknięciu w potrzebne miejsce lub za pomocą przycisków sterowania kur-
sorem.

Należy rozróżniać kursor tekstowy oraz wskaźnik myszki (symbol ↑). W odróżnie-
niu od wskaźnika myszki (symbol ↑), kursor tekstowy zmienia swój wygląd w zależno-
ści od położenia na dokumencie. W momencie, gdy przenosimy wskaźnik myszki na 
odpowiednie miejsce w tekście dokumentu, wskaźnik zmienia się w kursor tekstowy i 
wygląda jak pionowa kreska ( | ).

W trakcie pracy z dokumentem tekstowym użytkownik może podejrzeć tylko ogra-
niczoną część dokumentu, ze względu na wymiary okna programu. Podgląd ukrytych 
części dokumentu jest możliwy przez przewijanie okna programu do góry bądź na dół, 
w prawo lub w lewo, za pomocą pasków przewijania (rys. 4.2, 5).

Górna część okna programu może zawierać poziomy pasek z tabulatorami (rys. 4.3), 
zaś lewa – pionowy pasek. Oba paski zawierają domyślny podział na centymetry. 
Tabulatory i znaczki, które znajdują się na tych paskach, umożliwiają szybką zmianę 
niektórych właściwości dokumentu tekstowego, takich jak: rozmiary marginesów, od-
stępy miedzy akapitami itp.

Tabulatory

Rys. 4.3. Poziomy pasek

W dolnej części okna programu znajduje się Pasek Stanu (rys. 4.4), na którym 
wyświetlane są następujące dane: numer bieżącej strony, ilość stron w dokumencie (1), 
ilość wyrazów i symboli w tekście (2), tryb wyświetlania (3), język tekstu w miejscu, 
gdzie znajduje się kursor (4) itp.

51 2 3 4 6 7

1. Indykator numeru strony bieżącej
2. Indykator ilości wyrazów i symboli
3.  Styl wyglądu zewnętrznego dokumentu 
4. Indykator języka tekstu 

5. Przyciski trybu wyświetlania tekstu 
6. Suwak i przyciski skali
7. Skala w której przeglądamy dokument

Rys. 4.4. Pasek stanu
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PRACA Z DOKUMENTAMI TEKSTOWYMI

Operacja uruchamiania oraz zapisywania dokumentu w procesorze tekstu Writer 
jest podobna do wykonywania takich operacji w programie Draw та Impress.

Przypominamy, podczas pracy z dokumentem należy okresowo zapisywać tekst w pli-
ku, aby nie stracić wyników swojej pracy.

Do wygodnej pracy z dokumentem w prawej części Paska Stanu można zadawać 
rozmiar skali, w której przeglądamy dokument w oknie. W tym celu należy na Pasku 
Stanu przesunąć suwak ustawienia skali (rys.4.4, 6) w potrzebne miejsce lub zwiększyć 

, lub zmniejszyć  skale poprzez wybór odpowiednich przycisków (rys. 4.4, 5). 
Można również ustawić wygodny tryb przeglądania dokumentu poprzez wybór od-

powiedniego przycisku (rys. 4.4, 5). Polecenia wykorzystywania trybów wyświetlania 
zostały podane w tabeli 4.1.

Tabela 4.1
Tryby wyświetlania dokumentów

Przycisk Tryb Propozycje do wykorzystania

Jedna strona Na ekranie wyświetla się jedna strona nieza-
leżnie od skali

 

Jednocześnie kilka 
stron

Na ekranie wyświetla się kilka stron, jedna 
obok drugiej. Ilość stron zależy od skali

 

Książka Na ekranie wyświetla się po dwie strony, 
podobnie do otwartej książki. Ilość stron nie 
zależy od skali

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Uruchom procesor tekstowy Writer różnymi sposobami:
1) Kliknij Start ⇒ Wszystkie programy ⇒ Office  ⇒ LibreOffice Writer. 

Zamknij okno programu przyciskiem Zamknij .
2) Kliknij dwukrotnie na ikonę programu na Pulpicie. Zamknij okno programu.
3) Kliknij dwukrotnie tekstowy plik ćwiczenie 4.1.odt, który znajduje się w 

katalogu Rozdział 4\Punkt 4.1.
2. Zapoznaj się z oknem programu Writer. Znajdź elementy okna, które opisane na 

rysunku 4.2.
3. Otwórz menu Plik. Jakie polecenia znasz? Do czego one służą?
4. Otwórz menu Edycja. Jakie polecenia znasz? Do czego one służą?

5. Obejrzyj dokument, wykorzystaj paski przewijania. Ustal, z ilu stron składa się 
tekst.

6. Przećwicz przemieszczanie kursora po tekście za pomocą przycisków wymie-
nionych niżej:

Przycisk Poruszanie 
kursorem

Przycisk Poruszanie 
kursorem

↑
↓
←
→

O jedną linijkę do góry
O jedną linijkę do dołu
O jedną pozycję w lewo
O jedną pozycję w prawo

Page Up
Page Down

End
Home

O jeden ekran do góry
O jeden ekran do dołu
Na koniec linii
Na początek linii

7. Zapoznaj się z zawartością poleceń Paska stanu. Ustal numer strony bieżącej, 
liczbę słów, język napisania dokumentu.

8. Ustaw odwzorowanie dokumentu w różnych skalach. Ustal, który z nich jest 
najwygodniejszy do czytania tekstu.

9. Ustaw na przemian różne tryby przeglądania dokumentu poprzez wybór odpo-
wiednich przycisków z Paska stanu. Ustal, który z nich jest najwygodniejszy 
do przeglądania dokumentu.

10. Zapisz dokument tekstowy w pliku o tej samej nazwie we własnym folderze.
11. Zapisz dokument tekstowy w pliku ćwiczenie 4.1.10.odt w folderze Moje do

kumenty.
12. Po wykonaniu powyższych czynności należy zamknąć okno programu teksto-

wego.

Najważniejsze!

Tekstowe dokumenty są opracowywane za pomocą narzędzi procesorów teksto-
wych, które służą do wprowadzania, edycji, formatowania i drukowania dokumentów 
tekstowych oraz wstawiania różnych obiektów.

Głównym obiektem procesorów tekstowych jest dokument tekstowy, który składa 
się z symboli, słów, zdań, akapitów oraz stron. Również do dokumentu tekstowego 
można wstawiać rysunki, schematy, tabele itp.

Odpowiedz na pytania

1 . Do czego służą procesory tekstowe?
2 . Wymień możliwe rozszerzenia plików tekstowych?
3 . Wymień operacje, które można dokonać na dokumencie tekstowym za pomocą 

procesora tekstu?
4  Do czego można używać procesor tekstowy w nauczaniu?
5 . Wymień obiekty dokumentu tekstowego?
6 . Co to jest kursor tekstowy? Do czego służy? Jak się go obsługuje?
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7 . Do czego służą tabulatory poziomego i pionowego pasków?
8 . Jakie komunikaty mogą się wyświetlić na Pasku stanu procesora tekstowego 

Writer?
9 . Do czego służą paski przewijania?

10*. Co najbardziej wpłynęło na rozwój technologii, za pomocą których można 
obecnie edytować dokumenty tekstowe. Rozwiń sformułowanie «technologie 
bezpapierowe»?

Wykonaj zadania

1 . Podaj przykłady dokumentów tekstowych.
2 . Opisz z czego składa się okno programu Writer.
3 . Podaj algorytm uruchomienia dokumentu w programie Writer.
4 . Podaj algorytm zapisywania dokumentu procesorze tekstowym Writer.
5 . Otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 4.1.odt, który znajduje się w fol-

derze Rozdział 4\Punkt 4.1. Wyjaśnij oraz zapisz do zeszytu jakie funkcje peł-
nią następujące konfiguracji klawiszy:

   a) Ctrl + ↑;      c) Ctrl + ←;      e) Ctrl + Home;
   b) Ctrl + ↓;      d) Ctrl + →;      f) Ctrl + End.
 Zamknij okno programu bez zapisywania zmian.
6 . Otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 4.1.odt, który znajduje się w fol-

derze Rozdział 4\Punkt 4.1. Ustaw kursor tekstowy wewnątrz jednego z wyra-
zów. Wybierz po kolei na Pasku Narzędzi takie przyciski: Kolor czcionki  

, Pogrubiona , Justuj (wyrównaj do środka) . Obserwuj 
zmiany wyglądu dokumentu tekstowego. Zamknij okno programu bez zapisy-
wania zmian.

7 . Otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 4.1.odt, który znajduje się w fol-
derze Rozdział 4\Punkt 4.1. Ustaw kursor tekstowy wewnątrz jednego z akapi-
tów. Przesuń po kolei każdy z tabulatorów poziomego paska przewijania. 
Obserwuj zmiany wyglądu dokumentu tekstowego. Wróć do poprzednich pozy-
cji tabulatorów. Zamknij okno programu bez zapisywania zmian. 

4.2. TWORZENIE DOKUMENTU TEKSTOWEGO.  
WPROWADZANIE I EDYCJA TEKSTU 

1. Jak wprowadzić dużą literę, symbole indeksu górnego? Jak zmienić język 
wprowadzania tekstu? 

2. Wymień klawisze edytowania tekstu. Nazwij ich funkcje.
3. Jak poprawiasz błędy w zeszytach na lekcjach języka ukraińskiego?

TWORZENIE DOKUMENTU TEKSTOWEGO

Procesor tekstu Writer umożliwia tworzenie nowego dokumentu w różny sposób. 
Jeden z nich był opisany powyżej – przy uruchomieniu programu Writer, otwiera się 
okno programu z pustym arkuszem dokumentu tekstowego i użytkownik może wpro-
wadzać tekst.

Jeżeli okno programu Writer już jest otwarte, to nowy dokument można utworzyć 
wykonując następny algorytm:

1. Otwórz menu Plik.
2. Wybierz polecenie Utwórz.
3. Wybierz polecenie Dokument tekstowy.

Rys. 4.5. Okno tworzenia nowego dokumentu

Nowy dokument tekstowy można utworzyć wybierając przycisk Nowy  na 
Pasku Narzędzi lub przez kombinację klawiszy Ctrl + N.

Proces tworzenia nowego dokumentu przewiduje wykonanie pewnych operacji 
(rys. 4.6):

Wprowadzanie 
tekstu 

Edycja 
tekstu

Formatowanie 
tekstu

Zachowanie  
dokumentu

Rys. 4.6. Kolejność operacji podczas tworzenia nowego dokumentu
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WPROWADZANIE TEKSTU ZA POMOCĄ KLAWIATURY

Tradycyjnym sposobem wprowadzania tekstu jest jego drukowanie za pomocą kla-
wiatury. W danym przypadku tekst wprowadza się użytkownikiem przez przyciskanie 
po kolei klawisz – litera po literze, które tworzą słowa, a słowa składają się w zdanie. 
Ten proces jest dość skomplikowany oraz pracochłonny.

Masz już doświadczenie z wprowadzania tekstu za pomocą trenażera klawiatury lub 
wprowadzania napisów tekstowych w edytorze graficznym, na slajdach prezentacji. Już 
wiesz, że miejscem wprowadzania tekstu jest miejsce, gdzie znajduje się kursor. 

Przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury należy przestrzegać następujących  
zasad:

• między słowami należy wprowadzać tylko jedną spację;
• przed znakami interpunkcyjnymi, takimi jak: ; : . , ! ? – spacji nie stawiamy, na-

tomiast po każdym z nich wprowadzana jest jedna spacja lub realizuje się przej-
ście do nowego akapitu. Wyjątkiem jest przecinek, który dzieli całkowitą i dzie-
siętną jego część. W takich zdarzeniach nie stawiamy spacji po przecinku;

• nie wprowadzamy znaku spacji po otwartych oraz przed zamkniętymi nawiasami  
{ } [ ] ( ) oraz cudzysłowem „ ” « »;

• dewiz w wyrazach stawiamy przed oraz po myślniku;
• aby zapobiec przerwaniu zwrotu lub wyrażenia na końcu wiersza, między wyra-

zami należy wprowadzić spację łączną (Ctrl + Shift + spacja);
• przejście do nowego wiersza odbywa się automatycznie, czyli w momencie, kie-

dy tekst dochodzi do ostatniej pozycji linijki, kursor automatycznie jest przeno-
szony do następnego wiersza. Należy pamiętać, że wyraz, który nie zmieści się w 
poprzednim wierszu, zostanie automatycznie przeniesiony do kolejnego;

• aby wprowadzić tekst z nowego akapitu, należy przycisnąć klawisz Enter;
• aby przejść do kolejnego wiersza w ramach jednego akapitu (np.: w trakcie wpro-

wadzania tekstu piosenki) należy wprowadzić podział wiersza (Shift + Enter);
• wprowadzanie tekstu na nowej stronie odbywa się automatycznie po uzupełnie-

niu poprzedniej.

PODSTAWOWE OPERACJE ZWIĄZANE 
Z EDYCJĄ TEKSTU

Po wprowadzeniu tekstu użytkownik dość często potrzebuje skorygować treść tek-
stu, poprawiając błędy, popełnione w trakcie wprowadzania dokumentu.

Do podstawowych operacji edycji tekstu w dokumencie tekstowym zalicza się: ka-
sowanie, wstawianie oraz zamiana symboli. Sposób wykonania podstawowych czynno-
ści edycji tekstu w dokumencie tekstowym jest podobny do procesu edycji napisu w 
graficznym redaktorze oraz obiektu tekstowego w prezentacjach:

– wykasowanie symboli z lewej strony od znacznika kursora, jest możliwe za po-
mocą klawisza Backspace, natomiast z prawej – klawisza Delete;

–  wstawianie symboli do tekstu wymaga ustawienia kursora w odpowiednim miej-
scu w tekście (tryb wstawiania).

Oprócz trybu wstawiania istnieje również tryb zamiany. Umożliwia on zamianę 
znaków tekstu po prawej stronie od kursora na wprowadzany tekst po jego lewej stro-
nie. Przełączenie między trybami odbywa się przez wybór indykatora Zamień na Pasku 
Stanu lub po kliknięciu klawisza Insert na klawiaturze. Tryb bieżący wprowadzania 
tekstu odzwierciedla się na indykatorze na Pasku Stanu (rys. 4.7). Użycie trybu wsta-
wiania nie jest wyświetlane na indykatorze.

Rys. 4.7. Indykator trybów wstawiania i zamiany na Pasku Stanu

W przypadku, gdy należy połączyć dwa akapity, należy ustawić kursor na końcu 
pierwszego z nich i wcisnąć klawisza Delete. Aby rozdzielić tekst na poszczególne 
akapity należy ustawić kursor w odpowiednie miejsce i wcisnąć klawisza Enter.

Aby wstawić dodatkowy akapit należy ustawić kursor w odpowiednie miejsce w 
tekście i wcisnąć klawisza Enter. Następnie wprowadzać treść nowego akapitu. Po 
wprowadzeniu w całości nowego akapitu, należy ponownie wcisnąć klawisza Enter.

 Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie wprowadzania oraz edycji tekstu można korzystać z trybu wyświetlania 
symboli ukrytych. Aby włączyć dany tryb, należy wybrać z menu Narzędzia główne, przy-
cisk Symbole ukryte .

Do symboli ukrytych zaliczamy symbole, które są wprowadzane przez użytkownika w 
trakcie wprowadzania treści dokumentu, natomiast nie są widoczne po wydruku. Zazwyczaj 
znaki te są też niewidoczne na ekranie. Znaki specjalne wyświetlą się w odpowiednich miej-
scach dopiero po włączeniu trybu wyświetlania symboli ukrytych (tabela 4.2 4.2). 

Tabela 4.2
Przykłady symboli ukrytych

Symbol Oznaczenie Symbol Oznaczenie

Spacja ∙ Podział wiersza

Tabulacja → Koniec akapitu

Spacja łączna ∙ Przenoszenie miękkie ¬

indykator 

indykator 
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SPRAWDZANIE ORTOGRAFII

Procesor tekstowy Writer automatycznie sprawdza pisownię, jeżeli włączony jest 

przycisk Automatycznego sprawdzania   pisowni (przycisk na Pasku narzędzi). 

Weryfikacja błędów ortograficznych jest przeprowadzana na podstawie słownika orto-
grafii, który jest zainstalowany w LiberOffice. W ten sposób, niepoprawnie wprowa-
dzone słowa są podkreślane czerwoną falistą linią (linia ta nie jest drukowana na  
papierze). 

Założenia LiberOffice, które powodują podkreślenie 
słów jako niepoprawnie wprowadzonych to:

– Słowo zostało wprowadzone niepoprawnie (np.: w 
słowie została pominięta litera, lub wprowadzona 
nadmiarowa litera w słowie (szkooła). Poprawa 
błędnego słowa jest możliwa za pomocą słownika: 
należy otworzyć kontekstowe menu i wybrać po-
prawne słowo (rys. 4.8). W przypadku, gdy nie ma 
poprawnych rodzajów słów w menu kontekstowym, 
należy odręcznie poprawić błąd.

– Słowo wprowadzone poprawnie, natomiast nie do-
stępne w słowniku. Na przykład w dokumencie są 
podkreślane na czerwono nazwiska, nazwy miej-
scowości lub terminy naukowe. W tej sytuacji można nie zwracać uwagi na pod-
kreśleniach przy tych słowach lub wybrać polecenie Dodaj do słownika w kon-
tekstowym menu danego wyrazu. Jest również możliwość wyłączyć dany wyraz 
ze sprawdzania wybierając polecenie Pomiń lub Pomiń wszystko (w tym przy-
padku wszystkie słowa nie będą poddane weryfikacji).

– Słowo zostało napisane bezbłędnie, natomiast wprowadzone w obcym języku. 
Wówczas sprawdzenie pisowni jest przeprowadzane według zasad tego języka, 
który jest używany do tworzenia bieżącego dokumentu. Aby poprawić błąd, na-
leży wybrać Ustaw język w menu kontekstowym dla danego akapitu (zazna
czenie) i wybrać odpowiedni język z listy (rys. 4.9).

Rys. 4.9. Wybieranie języka sprawdzania pisowni

Rys. 4.8. Kontekstowe menu 
Słowa z błędami

Sprawdzanie pisowni można również przeprowadzić po wprowadzeniu całego tek-

stu. Do tego służy przycisk Pisownia i gramatyka , w menu Recenzja. Po kliknię-
ciu na ten przycisk, otworzy się okno (rys. 4.10).

W tym oknie program po kolei będzie wyświetlał komunikaty dotyczące błędnych 
słów oraz możliwe rodzaje poprawy błędu. Użytkownik może wprowadzić zapropo-
nowane zmiany do określonych wyrazów lub też nie zwracać uwagi na podkreślone 
słowa.

Rys. 4.10. Okno Pisownia i gramatyka

Na przykład (rys. 4.10), gdzie są przedstawione dwa słowa w celu zamiany jednego, 
podkreślonego. Użytkownik może wybrać jedno słowo z listy zaproponowanych wyra-
zów Opcje, po czym wcisnąć przycisk Popraw. W razie innych rozwiązań, należy wy-
brać jeden z przycisków w prawej części okna Pisownia i gramatyka.

KASOWANIE LUB PRZYWRÓCENIE 
WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Zdarza się, że podczas edycji tekstu, jakaś czynność została wykonana błędnie lub 
operacja ta dokonała zmian, które nie są wymagane w bieżącym dokumencie teksto-
wym. Jest możliwość przywrócenia ostatniej naniesionej zmiany. Służy do tego przy-
cisk Przywróć na Pasku Narzędzi . Aby przywrócić czynność kasowania 
ostatniej zmiany należy użyć przycisku Powtórz .

W ten sposób można skasować lub przywrócić nie jedną, ostatnią, wykonaną czyn-
ność lecz kilka czynności, używając odpowiedniego przycisku. Jest również inny spo-
sób na przywrócenie zmian, a mianowicie po otwarciu listy wykonanych czynności dla 
przycisków Przywróć lub Powtórz i wybrać odpowiednią formę słowa, która była 
przez nas wprowadzona i którą chcemy otrzymać.
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Wygaszone przyciski oznaczają, że nie ma możliwości przywracania lub powtarza-
nia zmian.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Otwórz procesor tekstowy Writer.
2. Ustaw odpowiednią skalę przeglądu dokumentu tekstowego.
3. Według przykładu wprowadź poniższą treść w dwóch akapitach (wprowadzenie 

nowego akapitu jest przeprowadzane za pomocą przycisku Enter). Przestrzegaj 
zasad wprowadzania tekstu oraz poprawnej pisowni.

Nazwa naszego państwa zmieniała się z biegiem historii. Ruś Kijowska była 
jedną z pierwszych nazw.

W czasach Kijowskiej Rusi są zalążki obecnej nazwy – Ukraina. Po raz pierw-
szy została zapisana w kronice w roku 1187.

4. Połącz akapity w jedną całość. Aby tego dokonać, należy ustawić kursor na koń-
cu pierwszego akapitu i wcisnąć przycisk Delete.

5. Usuń ostatnią czynność, a następnie ją przywrócić. W tym celu należy użyć 
przycisków Przywróć  oraz Powtórz , które znajdują się na 
Pasku narzędzi.

6. Podziel tekst na cztery akapity – w każdym ma znajdować się tylko jedno zdanie. 
W tym celu należy ustawić kursor na końcu pierwszego zdania i wcisnąć przy-
cisk Enter. Powtórz tę czynność do kolejnych zdań.

7. Wykonaj sprawdzenie pisowni całego tekstu oraz popraw błędy, jeżeli są. W tym 
celu otwórz kontekstowe menu każdego błędnego słowa (będą podkreślone 
czerwoną falistą linią) oraz wybierz poprawną formę wyrazu.

8. Zapisz dokument tekstowy w folderze z nazwą ćwiczenie 4.2 w stworzonym 
prywatnym folderze.

9. Zamknij okno procesora tekstowego oraz sprawdź, czy dokument został zapisa-
ny w twoim folderze.

Najważniejsze!

Aby stworzyć dokument tekstowy, należy otworzyć program procesora tekstowego 
Writer. Jeżeli program jest już otwarty, nowy dokument należy otworzyć ścieżką 

Plik ⇒ Utwórz ⇒ Dokument tekstowy lub Utwórz  na Pasku narzędzi.

Wprowadzanie dokumentu odbywa się w odpowiedniej kolejności: wprowadzenie 
tekstu ⇒ edycja ⇒ formatowanie ⇒ zapisanie. Wprowadzenie tekstu jest przeprowa-
dzane w miejscu, gdzie znajduje się kursor z przestrzeganiem zasad wprowadzania tek-
stu. Do czynności wprowadzania tekstu do tekstowego procesora Writer zalicza się: 
kasowanie, wstawianie oraz zamiana tekstu, połączenie akapitów, sprawdzanie pisowni 
w tekście.

Procesor tekstowy Writer automatycznie poddaje weryfikacji ortograficznej treści 
tekstu oraz podkreśla błędne wyrazy za pomocą czerwonej falistej linii. W celu popra-
wienia błędnego wyrazu należy wywołać menu kontekstowe danego słowa oraz wybrać 
odpowiednią czynność z zaproponowanej listy. Przeprowadzenie weryfikacji pisowni 

jest też możliwe za pomocą przycisku  Pisownia i gramatyka w Pasku narzędzi.

Odpowiedz na pytania

1 . Wymień sposoby utworzenia nowego dokumentu.
2 . Wymień kolejność działań użytkownika, w trakcie wprowadzania nowego do-

kumentu w procesorze tekstowym.
3 . Jakich zasad trzeba przestrzegać w trakcie wprowadzania tekstu za pomocą kla-

wiatury?
4 . Które czynności są czynnościami edycji tekstu?
5*. Co powoduje zamianę poprzedniego tekstu na nowy w trakcie wprowadzania 

tekstu w procesorze tekstowym? Jak można temu zapobiec?
6 . Dlaczego niektóre wyrazy są podkreślone czerwoną falistą linią? Gdzie są one 

usytuowane?
7 . Do czego służą przyciski   i ? Gdzie się znajdują w procesorze 

tekstowym?
8 . Do czego służy przycisk ? Gdzie się znajduje w procesorze tekstowym?

Wykonaj zadania

1 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.2 otwórz dokument tekstowy z pliku zadanie 
4.2.1.odt. Usuń powtarzane w nim słowa. Wykasuj ostatnie czynności, a następ-
nie je przywróć. Zapisz plik w prywatnym folderze z tą samą nazwą.

2 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.2 otwórz dokument tekstowy z pliku zadanie 
4.2.2.odt. Przejrzyj treść otwartego dokumentu tekstowego i odszukaj popeł-
nione błędy. Wykonaj edycję tekstu, poprawiając błędy. Zapisz plik w prywat-
nym folderze z tą samą nazwą.

3 . Otwórz program Writer i wprowadź treść podaną poniżej. Zapisz dokument w 
prywatnym folderze z nazwą zadanie 4.2.3.odt.
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Ukraina jest jednym z największych państw Europy. Powierzchnia jej sięga 
603,7 tys. kilometrów kwadratowych. Jej obszar jest większy od takich państw 
europejskich jak Francja (544 tys. kilometrów kwadratowych) oraz Hiszpania (505 
tys. kilometrów kwadratowych).

Obszar naszego państwa zajmuje 5,7% całego terytorium Europy. W linii pro-
stej odległość miedzy najdalej wysuniętym punktem na północy do najdalej wysu-
niętego punktu na południu wynosi 893 km, a między zachodnim i wschodnim 
punktem – 1316 km. Łączna długość granic, lądowych i morskich Ukrainy wynosi 
7590 km.

4 . Otwórz program Writer i wprowadź krótki życiorys (3–4 zdania). Sprawdź pi-
sownię w tekście. Zapisz dokument w folderze Moje dokumenty z nazwą za
danie 4.2.4.odt.

5 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.2 otwórz dokument tekstowy z pliku zadanie 
4.2.5.odt. Wykonaj edycję tekstu zgodnie z przykładem (usunięcie niepotrzeb-
nych symboli, wstawianie oraz zamiana słów, łączenie oraz podział akapitów). 
Zapisz plik w prywatnym folderze z tą samą nazwą.

4.3. FRAGMENTY TEKSTU 
ORAZ CZYNNOŚCI Z NIMI ZWIĄZANE

1. Wymień sposoby zaznaczania obiektów w folderze? 
2. Wymień czynności, które można wykonać przez system w plikach, folderach 

oraz oknach. Jak można wykonać te czynności?
3. Czym jest fragment obrazu graficznego? Jakie czynności są możliwe do wyko-

nania w redaktorze graficznym Draw?

ZAZNACZANIE FRAGMENTÓW TEKSTU

W poprzednim punkcie były omawiane czynności edycji tekstu: kasowanie, usta-
wianie oraz zamiana symboli. Wiele operacji wykonywanych w edytorach tekstu doty-
czy nie pojedynczych znaków, ale większych fragmentów tekstu. Na przykład można 
skopiować lub przesunąć fragment tekstu z jednego miejsca w drugie, usunąć lub za-
mienić fragmenty tekstu.

Aby wykonać taką operację, należy najpierw zaznaczyć odpowiedni fragment. 
Zaznaczony fragment wyświetlany jest na wyróżniającym się tle (rys. 4.11).

Fragmenty tekstu można zaznaczać myszką albo za pomocą klawiszy na klawiatu-
rze, lub poleceniem menu procesora tekstu (tabela 4.3).

Podstawowe operacje edycji tekstu

Po wprowadzeniu tekstu użytkownik redaguje tekst, poprawiając błędy 
popełnione przy wprowadzaniu.

Do podstawowych operacji z zakresu edycji tekstu w dokumencie teksto-
wym należą operacje kasowania, zastępowania i zamiany symboli.
Wykonywane są zarówno tak jak i przy redagowaniu podpisów tekstowych w 
edytorze graficznym oraz obiektów tekstowych w prezentacjach:
– do kasowania symboli z lewej strony od kursora wciskamy klawisza 

Backspace, a po prawej stronie od kursora – klawisza Delete;
–  do wstawiania symboli w tekst niezbędnym jest wprowadzanie je w po-

trzebne miejsce w tekście (tryb wstawiania).

Rys. 4.11. Zaznaczony fragment tekstu w dokumencie

Tabela 4.3
Sposoby zaznaczania fragmentów tekstu

Fragment 
tekstu Sposób zaznaczania

Wyraz Dwukrotnie kliknąć potrzebny wyraz

Zdanie Trzy razy kliknąć w dowolne miejsce w zdaniu

Kilka 
wierszy

Wybierz miejsce po lewej stronie od początkowego wiersza fragmen-
tu i z wciśniętym lewym przyciskiem myszy przesuń kursor do dołu 
lub do góry o potrzebną ilość wierszy

Akapit Cztery razy kliknij w dowolne miejsce akapitu

Dowolny 
fragment

Wybierz początek fragmentu, kliknij lewym przyciskiem myszy i nie 
opuszczając go, przesuń kursor do końca potrzebnego fragmentu

Wybierz początek fragmentu i wciśnij klawisz Shift, przemieść 
kursor na koniec fragmentu

Ustaw kursor na początku fragmentu, utrzymując wciśnięty klawisz 
Shift, przesuń kursor w potrzebnym kierunku za pomocą klawiszy 
sterowania kursorem (←, ↑, →, ↓, Home, End, Page Up, Page 
Down)

Cały 
dokument

Wybierz Edycja ⇒ Zaznacz wszystko

Wciśnij klawiszy Ctrl +A (ang.)
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Zaznaczanie wybranego fragmentu tekstu jest możliwe przez kliknięcie znaczni-
kiem myszki poza obszar zaznaczenia lub wciśnięcie jednego z przycisków sterowania 
kursorem.

 Chcesz wiedzieć więcej?

Istnieje jeszcze jeden sposób zaznaczania fragmentu tekstu za pomocą klawiszy kla-
wiatury (tabela 4.4):

Tabela 4.4
Niektóre połączenia klawisz do zaznaczania fragmentu tekstu

Fragment 
tekstu

Połączenia 
klawisz

Fragment 
tekstu

Połączenia 
klawisz

Od bieżącego 
miejsca do końca 
linii

Ctrl + Shift + → Od bieżącego 
miejsca do końca 
akapitu

Ctrl + Shift + ↓

Od bieżącego 
miejsca do 
początku słowa

Ctrl + Shift + ← Od bieżącego 
miejsca do początku 
akapitu

Ctrl + Shift +  ↑

Od bieżącego 
miejsca do początku 
dokumentu

Ctrl + Shift + Home Cały dokument Ctrl + A (ang.)

Od bieżącego 
miejsca do końca 
dokumentu

Ctrl + Shift + End

CZYNNOŚCI, KTÓRE MOŻNA DOKONAĆ 
NA ZAZNACZONYM FRAGMENCIE TEKSTU

Po zaznaczeniu wybranego fragmentu tekstu można wykonać nad nim różne czyn-
ności. Na przykład zmienić usytuowanie, skopiować go w inne miejsca w dokumencie 
tekstowym, zamienić go na inny fragment lub usunąć.

Te czynności już były opisane. Wykonywałeś je w pracy nad plikami, folderami, 
fragmentami obrazów graficznych oraz obiektami na slajdach w prezentacjach. 
Wykonać te czynności można na wiele sposobów: używając klawiszy na klawiaturze, 
za pomocą przycisków na Pasku narzędzi lub za pomocą kontekstowego menu (ta-
bela 4.5).

Tabela 4.5
Sposoby wykonania czynności na zaznaczonym fragmencie tekstu

Sposób wykonania Kolejność wykonania

Usunięcie

Z wykorzystaniem 
Paska narzędzi Użyć przycisk Wytnij  

Sposób wykonania Kolejność wykonania

Za pomocą klawisz na 
klawiaturze

Wcisnąć klawisz Delete, lub Backspace, lub kombinację 
klawiszy Ctrl + Х

Za pomocą 
kontekstowego menu

Wybrać przycisk Wytnij

Kopiowanie

Z wykorzystaniem 
Paska narzędzi 1. Wcisnąć przycisk Kopiuj  .

2. Ustawić kursor w wymagane miejsce.
3. Wcisnąć przycisk Wklej 

Za pomocą myszki Przeciągnąć fragment w wymagane miejsce z równocze-
śnie wciśniętym klawiszem Ctrl. W trakcie przeciągania 
miejsce wklejania będzie oznaczone znakiem , a kursor 
będzie wyglądał tak 

Za pomocą 
klawiszy 
na klawiaturze

1. Wcisnąć Ctrl + С.
2. Ustawić kursor w wymagane miejsce.
3. Wcisnąć Ctrl + V

Za pomocą 
kontekstowego menu

1. Wybrać Kopiuj.
2. Ustawić kursor w wymagane miejsce.
3. Wybrać Wklej 

Czynność przemieszczenia fragmentu tekstowego są wykonywane analogicznie do 
czynności kopiowania, tylko zamiast przycisku Kopiuj, należy użyć przycisku Wytnij 
(przycisk , lub za pomocą równoczesnego wciśnięcia klawisz Ctrl +X) oraz w 
trakcie przeciągania, miejsce wklejania będzie oznaczone znakiem .

AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE ORAZ ZAMIANA 
FRAGMENTÓW TEKSTU

Procesor tekstowy Writer ma funkcjonalność automatycznego wyszukiwania oraz 
zamianę określonego fragmentu tekstu. W celu odnalezienia wybranego miejsca, słowa 
lub fragmentu tekstu w dokumencie, nie przeszukując go od początku do końca należy:

1. Wcisnąć Zamień ⇒ Znajdź, co doprowadzi do wyświetlenia się pasku Znajdź 
w dolnej części ekranu (rys. 4.12).

2. Wprowadzić w pole tekstowe Znajdź fragment tekstu, który jest wyszukiwany. 

Przedłużenie tabeli  4.5
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Np:. słowo “komputer».

3. Wcisnąć przycisk Znajdź następny , wyświetlać się będą w tekście wszyst-

kie słowa po kolei.

Rys. 4.12. Okno Znajdź

Za każdym razem, jak zostanie wciśnięty przycisk Znajdź następny w oknie będą 
wyświetlane kolejne fragmenty, dotyczące wyszukiwanego tekstu.

Jeżeli należy zamienić jakiś fragment na inny należy wykonać następujące czyn-
ności:

1. Wcisnąć Zamień ⇒ Znajdź i zamień.
2. Wprowadzić w pole Znajdź poszuki-

waną treść (rys.4.13), np.: słowo «to-
war».

3. W pole Zamień na wprowadzić treść, 
którą należy wprowadzić, np. słowo 
«rzecz».

4. Wcisnąć przycisk Zamień wszystko, 
aby zamienić wszystkie występujące 
fragmenty w tekście, bądź po kolei 
przyciski Znajdź i po odszukaniu 
wymaganego fragmentu – przycisk 
Zamień.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.3 otwórz dokument tekstowy z ćwiczenie 4.3.odt 
Przejrzyj treść otwartego dokumentu tekstowego i odszukaj popełnione błędy. 
Wykonaj edycję tekstu, poprawiając błędy. Zapisz plik w prywatnym folderze z 
tą samą nazwą.

2. Ustaw odpowiednią skalę przeglądu dokumentu tekstowego.
3. Zaznacz fragmenty tekstu (określone słowa, wiersz, kilka wierszy, akapit, kilka 

akapitów, cały dokument) w różne sposoby. Jako pomoc skorzystaj z tabeli 4.3.
4. Skopiuj fragmenty dokumentu według przykładów podanych w danym rozdzia-

le za pomocą kontekstowego menu. Jako pomoc skorzystaj z tabeli 4.5.
5. Przenieś fragmenty dokumentu według przykładów podanych w danym rozdzia-

Rys. 4.13. Okno Znajdź i zamień

le za pomocą przycisków które znajdują się w Pasku narzędzi. Jako pomoc 
skorzystaj z tabeli 4.5. 

6.  Znajdź w treści dokumentu wszystkie wyrazy «wiadomość». Podaj liczbę znale-
zionych wyrazów?

7.  Zamień w treści dokumentu wszystkie litery a na znak @. Podaj liczbę zamie-
nionych liter?

8. Zapisz dokument z tą samą nazwą w prywatnym folderze.

Najważniejsze!

Fragment tekstowy jest to kolejność symboli w tekście. Przed wykonaniem czyn-
ności nad fragmentem tekstowym należy go zaznaczyć. Zaznaczenie tekstu jest możli-
we za pomocą klawiatury, myszki lub przycisków znajdujących się w Pasku narzędzi. 
Czynności możliwe do wykonania z fragmentem tekstowym to: przenieść, skopiować 
do innych miejsc w dokumencie tekstowym, zamienić lub usunąć.

Czynności te są dokonywane na różne sposoby: przez równoczesne wciśnięcie kla-
wisz na klawiaturze, za pomocą przycisków na Pasku narzędzi oraz za pomocą kon-
tekstowego menu.

Procesor tekstowy Writer może dokonywać automatyczne wyszukanie oraz za-
mianę określonego fragmentu tekstu. W tym celu należy wcisnąć Zamień  ⇒ Znajdź. 
W wyświetlonym oknie należy wprowadzić wymaganą do wyszukania treść, a na-
stępnie wcisnąć przycisk Znajdź następny. Aby dokonać zamiany wymaganego 
fragmentu należy wcisnąć Zamień ⇒ Znajdź i zamień. W wyświetlonym oknie nale-
ży wprowadzić wymaganą do wyszukania treść, a następnie wcisnąć przycisk Zamień 
lub inną.

Odpowiedz na pytania

1 . Czym może być fragment tekstu?
2 . Opisz sposób zaznaczania fragmentu w dokumencie tekstowym?
3 . Wymień znane ci sposoby zaznaczania fragmentów tekstowych w procesorze 

tekstowym Writer?
4 . Jak skasować zaznaczenie fragmentu tekstowego?
5 . Wymień możliwe do wykonania czynności z fragmentem tekstowym?
6 . Do czego służą przyciski  , , ?
7 . Opisz czynności usunięcia, kopiowania oraz przemieszczenia tekstowego frag-

mentu?
8 . Opisz jak można wyszukać fragment tekstu?
9 . Jak można dokonać automatyczną zamianę fragmentu tekstu?
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Wykonaj zadania

1 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.3 otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 
4.3.1.odt. Wykonaj edycję dokumentu zgodnie z przykładem podanym w roz-
dziale. Zapisz plik w prywatnym folderze z tą samą nazwą.

2 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.3 otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 
4.3.2.odt. Ustaw wiersze treści tekstu zgodnie z przykładem podanym w roz-
dziale. Zapisz plik w prywatnym folderze z tą samą nazwą.

3 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.3 otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 
4.3.3.odt. Wykonaj wyszukanie oraz zamianę określonych fragmentów zgodnie 
z przykładem podanym w rozdziale. Zapisz plik w prywatnym folderze z tą 
samą nazwą.

4*. Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.3 otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 
4.3.4.odt. Wyszukaj wszystkie wyrazy «komputery», «komputera», «kompute-
rów» na «PC». Zapisz plik w prywatnym folderze z tą samą nazwą.

5 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.3 otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 
4.3.5.odt. Przećwicz zaznaczanie fragmentu tekstowego korzystając z  
tabeli 4.4.

4.4. FORMATOWANIE 
SYMBOLI I AKAPITÓW

1. Co to jest format? Czy spotkałeś wcześniej ten termin? 
2. Nazwij właściwości symbolu w redaktorze graficznym. Podaj przykłady. 
3. Nazwij właściwości akapitu w programie Impress? Podaj przykłady.

W zeszłym roku w trakcie nauczania tematu «Redaktor graficzny» zostały przedsta-
wione sposoby edycji symboli w treści tekstu. Były podane ćwiczenia wykonania edycji 
symboli. Edycja obiektów w dokumencie tekstowym w procesorze tekstowym Writer 
jest dokonywana bardzo podobnie. Poniżej szczegółowy opis.

FORMATOWANIE SYMBOLI

Właściwości symbolu, jako obiektu dokumentu tekstowego są następujące: czcion-
ka, rozmiar, kolor itp. Tabela 4.6 przedstawia przykładowe fragmenty tekstu z wykorzy-
staniem różnych symboli.

Tabela 4.6
Przykładowe fragmenty tekstu z wykorzystaniem różnych symboli

Przykład 
fragmentu 

tekstu
Właściwości 
czcionek

Edytor  
redagowania

Główne 
operacie 
redagowa-

nia

Rodzaj Times New Roman Courier New Arial

Rozmiar 14 punktów 12 punktów 11 punktów

Kolor Czerwony Zielony Niebieski

Styl Pogrubiony 
kursywa pogrubiony podkreślony, 

z cieniem

Należy zauważyć, że rozmiar symboli jest oznaczany za pomocą specjalnych jedno-
stek miary – punktów. Punkt jest to jednostka miary długości (1pkt = 1/72 cali, lub 
0,353 mm). Wartość rozmiaru może być liczbą tak całkowitą jak i dziesiętną.

Aby skasować formatowanie wprowadzonego tekstu należy go najpierw zaznaczyć. 
Jeżeli jednak należy skasować formatowanie tylko jednego słowa w całym tekście, to nie 
jest konieczne zaznaczanie całego tekstu, wystarczy użyć do tego słowa bieżący styl.

Najlepiej jest ustawić formatowanie jeszcze przed wprowadzaniem treści dokumen-
tu. Na skutek tego dokument od razu będzie wyświetlany w wymaganym formacie.

Narzędzia do wykonywania formatowania symboli znajdują się na Pasku narzę
dzi – Czcionka (rys. 4.14).

2 31 4

1. Pole ustawiania czcionki lub jej nazwy wraz z listą rozwijaną
2. Pole wprowadzania rozmiaru wraz z listą rozwijaną
3.  Przyciski ustawienia czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie)
4.  Przyciski wyboru kolorów symboli oraz kolorów tła

Rys. 4.14. Pasek narzędzi Czcionka

Pełny zakres narzędzi funkcjonalności formatowania można podejrzeć za pomocą 
kontekstowego menu wybierając Czcionka, bądź Format     ⇒ Czcionka z menu Paska 
narzędzi rys. 4.15.
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Rys. 4.15. Pasek narzędzi Czcionka

WŁAŚCIWOŚCI AKAPITÓW

Właściwości akapitu: wyjustowanie, marginesy, interlinia oraz inne. Niektóre z 
nich były przedstawione w trakcie tworzenia prezentacji. Najważniejsze są wymie-
nione poniżej:

Ustawienie treści tekstu w akapicie jest to sposób usytuowania wierszy akapitu 
względem lewej i prawej granicy strony. Są możliwe następujące usytuowania akapi-
tu: do lewej strony, do prawej, wyśrodkuj, wyjustuj. Justowanie jest dokonywane 
przez automatyczne zwiększenie odstępów między słowami w wierszu. Ustawienie 
Wyjustuj jest głównie używane do treści akapitów, a Wyśrodkuj – do nagłówków do-
kumentu.

Za pomocą szczególnych ustawień odległości można usytuować wiersze w akapicie 
uwzględniając lewą i prawą granice strony, a także odległość pierwszego wiersza aka-
pitu względem lewej strony. Jest możliwość ustawienia różnych odległości dla wielu 
akapitów, patrz rysunek 4.16.

1

2

3

3

2

1

1. Wcięcie pierwszego 2. Odstęp dla całego akapitu
  wiersza  3. Odstęp po treści akapitu.

Rys. 4.16. Odstępy akapitu

Zazwyczaj jest używany odstęp zerowy do podstawowej treści dokumentu, nato-
miast pierwsze wiersze są ustawianie na 1 cm lub 1,5 cm.

Interlinia służy do ustawienia odległości pomiędzy wierszami w akapicie. Możliwe  
są ustalenia następujących typów interlinii (rys. 4.17):

• Pojedyncza – interlinia, odległość której między dwoma wierszami ustawia się z 
uwzględnieniem największego symbolu danego wiersza. (patrz rys. 4.17, zwróć 
uwagę na literę b);

• 1,5 wiersza – interlinia 1,5 razy większa od pojedynczego;
• Podwójna – interlinia 2 razy większa od pojedynczego;
• Proporcjonalna – interlinia podana w procentach, gdzie 100 % jest równe poje-

dynczej interlinii;
i inne.

Akapit jako obiekt dokumentu tekstowego 
posiada takie właściwości: wyrównanie, 
odstępy, odstępy między wierszami w akapicie 
i inne. Z niektórymi zapoznałeś się tworząc 
prezentacje.

Wyrównanie akapitu określa sposób 
rozmieszczenia wierszy względem marginesów. 
Można ustalić takie wartości danej właściwości: 
do lewego marginesu, do prawego marginesu, 
do środka, do lewego i prawego marginesu.

Odstępy charakteryzują odległość 

wszystkich wierszy akapitu do lewego i 

prawego marginesu, odstęp pierwszego wiersza 

akapitu od lewego marginesu.

Odstępy między wierszami w akapicie 
mierzymy w punktach.

 Pojedyncza 

 1,5 wiersza

 Podwójny 

 Dokładnie
12 punktów

Akapit jako 
posiada takie wła 
odstępy, odstępy

Rys. 4.17. Przykłady odstępów między wierszami
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FORMATOWANIE AKAPITÓW

Formatowanie akapitów jest wykonywane podobnie jak formatowanie zaznaczo-
nych fragmentów tekstowych. Formatowanie zostanie naniesione na zaznaczone akapi-
ty. W przypadku, gdy wymagany akapit nie zostanie zaznaczony, formatowanie zosta-
nie wykonane na akapicie, na którym znajduje się kursor.

Ustawienia formatowania odbywa się na Pasku narzędzi Akapit (rys. 4.18).

1 2 3

1. Przyciski wyrównania akapitu 
2. Przyciski ustawiania odległości między akapitami
3.  Przycisk z listą kolorów

Rys. 4.18. Narzędzia Pasku narzędzi Akapit

Sposób ustawienia oraz wyrównania akapitów zostało przedstawione w temacie 
«Prezentacje komputerowe». 

Do ustawienia odległości wierszy w akapicie można użyć tabulatory poziomej linij-
ki (rys. 4.19), przesuwając je po linii.

321

1.  Wyróżnik odstępów po lewej
2.  Wyróżnik wcięcia pierwszego wiersza akapitu
3. Wyróżnik odstępów po prawej

Rys. 4.19. Wyróżniki odstępów akapitów za pomocą poziomej linii

Zwróć uwagę na to, że przesunięcie wyróżnika (markera) po lewej spowoduje rów-
nież przesunięcie pierwszego wiersza.

Pełny zakres narzędzi funkcjonalności formatowania można podejrzeć za pomocą 
kontekstowego menu wybierając Akapit lub Format   ⇒ Akapit z menu Paska narzędzi  
(rys. 4.20).

Rys. 4.20. Pasek narzędzi Akapit

 Chcesz wiedzieć więcej?

Istnieje jeszcze jeden sposób, za pomocą którego można dokonywać formatowania w 

procesorze tekstowym Writer. Jest to przycisk Kopiowanie formatu , który znajduje się 
na Pasku narzędzi. Ten przycisk jest wykorzystywany w przypadku, gdy należy wykonać 
formatowanie określonego akapitu lub słowa podobnie, jak któregoś z akapitów w treści 
dokumentu. Aby skopiować formatowanie, w tym celu należy:

1. Zaznacz fragment tekstu, formatowanie którego będziesz kopiować.

2. Wybierz przycisk Kopiowanie formatu .
3. Zaznacz tekst, który należy sformatować odpowiednio do przykładu.
4. Żeby zastosować potrzebny format dla kilku fragmentów tekstu, należy dwukrotnie 

kliknąć przycisk Kopiowanie formatu (Malarz formatów)  oraz wydzielić po kolei po-
trzebne fragmenty tekstu. Po zakończeniu tej czynności należy skasować tryb kopiowania 
formatu poprzez wybór tego samego przycisku lub naciśniecie klawisza Esc.

Pracujemy przy komputerze
Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-

ny pracy.
1. Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.4.odt, który znajduje się w kata-

logu Rozdział 4\Punkt 4.4.
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2. Sformatuj symbole akapitu dokumentu tekstowego według wskazanych forma-
tów. Zaznacz akapit i wybierz przyciski na Pasku narzędzi i zastosuj zadane 
wartości.

Nr akapitu Czcionka Rozmiar Kolor Styl

1 Courier 11 Czerwony Normalny

2 Arial 12 Zielony Kursywa

3 Comic Sans MS 13 Fioletowy Pogrubiony

4 Garamond 16 Niebieski Podkreślony

3. Sformatuj akapity dokumentu tekstowego według wskazanych w tabeli wła-
ściwości. W tym celu ustawiamy kursor na akapicie, który będziemy formato-
wać i wybieramy Format ⇒ Akapit z menu Paska narzędzi i stosujemy zada-
ne wartości.

Nr akapitu Wyrównanie Wcięcie Odstęp od lewej 
i od prawej

Odstęp między 
wierszami

1 Do środka 0 cm 0 cm Pojedyncza

2 Do lewej 5 cm Po 1 cm 1,5 wiersza 

3 Justuj –1 cm 0 cm Podwójna

4 Do prawej 0 cm Przed tekstem 
10 cm

Proporcjonalna  
130%

4. Zmień format pierwszego wyrazu w tekście według własnych preferencji. Zapisz 
do zeszytu właściwości symboli tego wyrazu.

5. Dokonaj kopiowania tego formatowania dla pierwszych wyrazów każdego aka-
pitu.

6. Zapisz dokument z tą samą nazwą w prywatnym folderze.

Najważniejsze!

Właściwości symbolu, jako obiektu dokumentu tekstowego są następujące: czcion-
ka, rozmiar, kolor, styl napisania itp.

Akapit jako obiekt dokumentu tekstowego ma następujące właściwości: justowa-
nie, interlinia, odstępy i inne.

Formatowanie symboli oraz akapitów wykonujemy na zaznaczonym fragmencie 
tekstu, wyrazie lub akapicie. Aby ustawić znaczenia niektórych symboli i akapitów 
można wykorzystywać narzędzia Symbol i Akapit z menu Paska narzędzi Format.

Dla formatowania wartości odstępów  akapitu wygodnie wykorzystywać tabulatory 
poziomej linijki.

Odpowiedz na pytania

1 . Jakie właściwości ma obiekt dokumentu tekstowego czcionka? Jakie może mieć 
wartości?

2 . Jakie właściwości ma obiekt dokumentu tekstowego akapit? Jakie może mieć 
wartości?

3 . Za pomocą jakich opcji edytora tekstu Writer można sformatować czcionkę 
tekstu? Gdzie można odnaleźć je?

4 . Za pomocą jakich opcji edytora tekstu Writer można sformatować akapity tek-
stu? Gdzie można je odnaleźć?

5 . W jakim celu używa się podczas formatowania linijki poziomej?
6*. Jakie wartości czcionek i akapitów, oprócz głównych, można ustalić w oknie 

dialogowym Symbol i Akapit?
7 . W jaki sposób można przyspieszyć proces formatowania tekstu, w którym czę-

sto trafiają się fragmenty o jednakowym formacie?

Wykonaj zadania

1 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.4 otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 
4.4.1.odt. Wykonaj formatowanie wszystkich dat w tekście: czcionka – Book 
Antiqua, styl – pogrubiona kursywa, rozmiar – 14, kolor – zielony. Zapisz doku-
ment z tą samą nazwą w prywatnym folderze.

2 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.4 otwórz dokument tekstowy z pliku ćwicze
nie 4.4.2.odt. Wykonaj formatowanie akapitów według podanych w tabeli 
wartości:

Nr akapitu Wyrównanie Wcięcie Odstęp przed /  
po akapicie

Odstęp między 
wierszami

1 Do prawej 
strony

1 cm Przed – 1 cm 0,5 cm

2 Justuj –2 cm Po – 1 cm Proporcjonalna 
120% 

3 Do środka 0 cm 0 cm 1,5 wiersza

3 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.4 otwórz dokument tekstowy z pliku ćwicze
nie 4.4.3.odt. Wykonaj formatowanie tekstu według wzoru, przedstawio-
nym w dokumencie tekstowym. Zapisz dokument z tą samą nazwą w pry-
watnym folderze.

4 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.4 otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 
4.4.4.odt. Wykonaj dowolne formatowanie trzech pierwszych akapitów tek-
stu, zmieniając trzy właściwości symboli oraz akapitów. Zapisz w zeszycie 
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wartości właściwości podanych obiektów. Zapisz dokument z tą samą nazwą 
w prywatnym folderze.

5 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.4 otwórz dokument tekstowy z pliku ćwiczenie 
4.4.5.odt. Wykonaj formatowanie tekstu według wzoru, przedstawionym w 
dokumencie tekstowym. Zapisz dokument z tą samą nazwą w prywatnym fol-
derze.

6 . Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.4 otwórz dokument tekstowy z pliku ćwicze
nie 4.4.2.odt. Wykonaj formatowanie nieparzystych akapitów według for-
matowania pierwszego akapitu, a parzystych – według formatowania dru-
giego akapitu. Zapisz dokument z tą samą nazwą w prywatnym folderze.

4.5. FORMATOWANIE STRON DOKUMENTU 
TEKSTOWEGO ORAZ JEGO WYDRUK. 

SYSTEM KATALOGOWY PROCESORA TEKSTOWEGO

1. Nazwij kolejność wykonywania czynności w trakcie pracy z dokumentami 
tekstowymi. 

2. Nazwij obiekty, z których składa się dokument tekstowy. Opisz właściwości 
tych obiektów. 

3. Jakie obiekty w dokumencie tekstowym już były formatowane przez ciebie? 
Opisz jak dokonywałeś tego formatowania?

STRONA DOKUMENTU TEKSTOWEGO I JEJ WŁAŚCIWOŚCI

Tworząc dokument tekstowy, użytkownik prawie zawsze zakłada, że dokument ten 
będzie drukowany. Ważne jest nadanie odpowiedniego kształtu i formy, aby wygląd był 
możliwy do zaakceptowania nie tylko na ekranie, ale również na kartce papieru.

Procesor tekstowy automatycznie rozdziela tekst na poszczególne strony doku-
mentu w trakcie jego tworzenia. Strona jako obiekt dokumentu tekstowego posiada 
następujące właściwości: rozmiar strony, rozmiar marginesów, orientacja strony, nu-
meracja itp.

Rozmiar strony – jest to wysokość oraz szerokość kartki, na której zostanie wydru-
kowany dokument. Na przykład standardowa kartka papieru, która jest używana do 
druku większości dokumentów ma następujące rozmiary: szerokość – 21 cm oraz wy-
sokość – 29,7 cm (kartka formatu A4). Dla porównania arkusz formatu A5 ma szero-
kość – 14,8 cm oraz wysokość – 21 cm.

1

2

34

5

1. Margines górny 2. Margines prawy 3. Numer strony
4. Margines dolny 5. Margines lewy

Rys. 4.21. Schemat rozmieszczenia obiektów strony

Marginesy – jest to obszar strony wzdłuż 
krawędzi kartki, który zazwyczaj jest zosta-
wiany do celów naniesienia komentarzy oraz 
czytelnego wyglądu dokumentu. Strona posia-
da górny, dolny, lewy oraz prawy margines. 
(rys. 4.21). Rozmiar marginesów w trybie do-
myślnym jest podawany w centymetrach.

Orientacja strony – sposób rozmieszcze-
nia tekstu na dokumencie. Rozróżniamy dwa rodzaje: poziomą i pionową orientację 
(rys. 4.22).

FORMATOWANIE STRONY

Aby dokonać właściwych ustawień strony należy otworzyć Format ⇒ Układ 
Strony. Otworzy się wtedy okno Styl strony. W zakładce Strona znajdują się grupy 
elementów, które służą do formatowania strony dokumentu (rys. 4.23):

• grupa elementów sterowania marginesów Format strony –  do wyboru rozmia-
rów oraz orientacji kartki papieru:
 w polu z listą Format można ustawić jeden ze standardowych rozmiarów stro-

ny. Dokonać tego można wybierając odpowiedni format z listy danego pola;

Pionowa

Pozioma

Rys. 4.22. Rodzaje orientacji stron
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Rys. 4.23. Okno Styl strony

 z wykorzystaniem liczników Wysokość i Szerokość jest możliwość wprowa-
dzania dowolnych rozmiarów strony;

 Przyciski Orientacja są wykorzystywane do ustawienia odpowiedniej orienta-
cji strony;

• grupa liczników Margines – jest wykorzystywana do ustawienia rozmiarów 
marginesów. Jeżeli ustawione wartości domyślne nie są odpowiednie dla użyt-
kownika, jest możliwość wprowadzania innych wartości, korzystając z przyci-
sków licznik lub wprowadzając wartości w okno Margines.

Rozmiary marginesów można ustawiać również na pionowej oraz poziomej linijce. 
Długość marginesu jest zaznaczona odcinkami o ciemniejszych kolorach. Aby zmienić 
ich rozmiary, należy przeciągnąć wskaźnik wzdłuż linijki w wymagane miejsce 
(rys. 4.24).

Rys. 4.24. Marginesy na linijkach

1. Granica lewego marginesu poziomej linijki 
2. Granica górnego marginesu pionowej linijki 

Rys. 4.25. Wstawianie dolnej stopki

 
Rys. 4.26. Wstawianie numerów stron

Dla tworzenia automatycznego numerowania stron w dokumencie tekstowym 
LibreOffice należy wykonać następny algorytm:

1. Przejdź na kartę Wstawianie i do sekcji Nagłówek i stopka, kliknij przycisk 
Numer strony. Z menu wybierz miejsce, w którym ma zostać umieszczona nu-
meracja. Do wyboru są właściwie trzy miejsca – nagłówek, stopka bądź margi-
nes  (rys. 4.25).

2. Przejdź na kartę Wstawianie – Narzędzia pól tekstowych i kliknij przycisk 
Numer strony (rys. 4.26).

3. Wykonaj formatowanie numeracji, wybierając styl tekstowy. Kliknij przycisk 
Numer strony i polecenie Formatuj numery stron. Styl wybierzesz na liście 
Format numeracji.

4. Kliknij na dowolnym miejscu strony poza stopką.

WSTĘPNY PODGLĄD DOKUMENTU

Przygotowując dokument warto wiedzieć, jak on będzie wyglądać po wydrukowa-
niu na papierze. Za pomocą polecenia Plik ⇒ Podgląd wydruku na pasku narzędzi 
Standardowy lub wybierając przycisk  Podgląd wydruku na pasku narzędzi 
Standardowy.

Po otwarciu Podglądu wydruku w oknie programu zamiast paska Format pojawi 
się pasek Podgląd wydruku (rys. 4.27).

Rys. 4.27. Pasek Podgląd wydruku

Za pomocą Podglądu wydruku użytkownik może zobaczyć, jak dokument zostanie 
podzielony na strony. Jest to potrzebne, ponieważ podział stron, zawijanie słów, margi-
nesy i inne cechy dokumentu mogą różnić się na wydruku od ich wyglądu na ekranie. 
Jeśli przeglądany dokument trzeba edytować, wychodzimy z trybu Podgląd wydruku 
kliknięciem przycisku Zamknij i wprowadzamy zmiany do tekstu dokumentu.

1

2
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DRUK DOKUMENTU TEKSTOWEGO

Po tym, jak wygląd zewnętrzny dokumentu odpowiada naszym wymaganiom i 
wszystkie zmiany zostały  wprowadzone, dokument można drukować.

Aby wydrukować jeden egzemplarz dokumentu z wykorzystaniem bieżących usta-

wień drukarki, wystarczy kliknąć przycisk Drukuj  na pasku narzędzi Standardowy. 

Drukowanie dokumentów odbywa się w tak zwanym trybie drukowania w tle. Ten 

tryb pozwala wykonywać polecenia natychmiast po wysłaniu dokumentu do druko-
wania.

 Chcesz wiedzieć więcej?

Drukowanie dokumentu tekstowego można wykonywać i przy innych ustawieniach – 
drukować kilka kopij dokumentu lub tylko wyznaczone strony, należy wykonać polecenia 
Plik ⇒ Drukuj. W oknie Drukuj można edytować właściwości drukarki i dokumentu. Po 
określeniu wszystkich parametrów, klikamy przycisk OK.

UZYSKIWANIE POMOCY PROGRAMU
Aby uzyskać podpowiedzi, jak pracować w programie Writer, można wykorzystać 

System pomocy Writer, klikając przycisk F1 lub przycisk  Pomoc LibreOffice 
na pasku narzędzi Standardowy  otworzy się okno Pomoc LibreOffice ⇒ LibreOffice 
Writer (rys. 4.28).

4321

1. Pole wprowadzania słów kluczowych 3. Tekst wybranego artykułu 
2. Rozdziały treści Pomocy 4. Pasek narzędzi Pomocy

Rys. 4.28. Okno Pomoc LibreOffice – LibreOffice Writer

Wyszukiwanie potrzebnej informacji w Systemie  pomocy Writer można wykonać 
na takie sposoby:

Według wyrazów kluczowych Według spisu treści 
Systemu pomocy Writer 

1. Otwórz zakładkę Wyszukaj.
2. Wprowadź w pole główne słowo 
    (wyrażenie).
3. Wybierz przycisk Wyświetl.
4.  Odczytaj listę rozdziałów informacji.
5.  Wybierz potrzebny artykuł

1. Otwórz zakładkę Wskaźnik.
2.  Wybierz w spisie treści Pomocy po-

trzebny rozdział.
3.  Odczytaj listę artykułów wybranego 

rozdziału.
4. Wybierz potrzebny artykuł

Słowo kluczowe (ang. keyword) – słowo, które węzłowato charakteryzuje treść tek-
stu i według którego można wykonywać poszukiwanie niezbędnej informacji. Na przy-
kład, aby wyszukać w Pomocy informacje, jak w dokumencie tekstowym zadawać 
Lustrzane odbicie marginesów, trzeba zastosować kluczowy wyraz Lustrzane margine-
sy. A dla znalezienia informacji dotyczącej kasowania numerów stron w dokumencie 
tekstowym można wprowadzić takie wyrazy kluczowe: kasowanie numerów stron.

Po zapoznaniu się z wyświetlonymi informacjami okno Pomoc należy zamknąć.

Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Z folderu Rozdział4 \Punkt 4.5 otwórz dokument tekstowy ćwiczenie 4.5.odt.
2. Przejrzyj treść otwartego dokumentu tekstowego i wyznacz ilość stron doku-

mentu, miejsce, w którym umieszczono numerację, rozmiary marginesów stro-
ny. Do określania wartości marginesów wykorzystaj górne i pionowe linijki.

3. Wyjaśnij rozmiary i orientacje strony. Otwórz zakładkę Strona okna Ustawienia 
strony, klikając Plik ⇒ Strona.

4. Zapisz w zeszycie wartości właściwości stron otwartego dokumentu.
5. Zmieniając lokalizacje tabulatorów między białą i szarą częściami na linijkach 

zadaj następne wartości marginesów: górny i dolny – po 1 cm, prawy i lewy – 
po 1,5 cm.

6. Wykorzystując elementy kierowania wkładki Strona okna Ustawienia strony, 
zastosuj następny styl formatowania: rozmiar strony – A4, orientacja – pozioma.

7. Nadaj stronom otwartego dokumentu następne właściwości: położenie tekstu – 
w dolnej części strony, wyrównywanie – justowanie. W tym celu wybierz  
Wstaw ⇒ Dolna stopka ⇒ Styl typowy, a zatem Wstaw ⇒ Narzędzia pól teksto-
wych ⇒ Numery stron.
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8. Przejdź do pracy w tekście, wybierając miejsce na zewnątrz stopki.
9. Otwórz dokument tekstowy do przeglądania za pomocą polecenia Plik ⇒ 

Podgląd wydruku. Zamknij okno podglądu wydruku.
10. Jeżeli nauczyciel pozwoli, wydrukuj dokument z wybranymi ustawieniami.  

W tym celu  wybierz przycisk Drukuj na pasku narzędzi Standardowy.
11. Otwórz okno Pomoc LibreOffice – LibreOffice Writer, wybierając przycisk 

Pomoc LibreOffice  i zapoznaj się z jego wyglądem.
12. Wyszukaj informacje, jak skasować numery stron w dokumencie tekstowym. 

Wykorzystaj sposób poszukiwania za pomocą wyrazów kluczowych, wprowa-
dzając formatowanie stopki.

13. Przeczytaj artykuł. Zamknij okno Pomoc LibreOffice – LibreOffice Writer.
14. Dokonaj formatowania numeracji stron, wykorzystując wiadomości z artykułu 

Pomocy.
15. Zapisz dokument z tą samą nazwą w prywatnym folderze.

Najważniejsze!

Strona jako obiekt dokumentu tekstowego posiada następujące właściwości: roz-
miar strony, rozmiar marginesów, orientacja strony, numeracja itp. Aby dokonać wła-
ściwych ustawień strony należy otworzyć Format ⇒ Układ Strony. Otworzy się wte-
dy okno Styl strony. Zmianę marginesów można dokonać za pomocą poziomej i 
pionowej linijek.

Przed wykonaniem druku należy wykonać podgląd wydruku w trybie Podgląd wy

druku, klikając przycisk Podgląd wydruku  na pasku narzędzi Standardowy, 

lub wybierając po kolei Plik ⇒ Podgląd wydruku. Aby wydrukować jeden egzemplarz 

dokumentu z wykorzystaniem bieżących ustawień drukarki, wystarczy kliknąć przycisk 
Drukuj  na pasku narzędzi Standardowy. W innych przypadkach trzeba wprowa-
dzić ustawienia parametrów druku strony w oknie Drukuj (Plik ⇒ Drukuj).

Aby uzyskać podpowiedzi, jak pracować w programie Writer, można wykorzystać 

System pomocy Writer, klikając przycisk F1 lub przycisk Pomoc LibreOffice  

na pasku narzędzi Standardowy i otworzy się okno Pomoc LibreOffice ⇒ – LibreOffice 
Writer. Wyszukiwanie potrzebnej informacji w Systemie pomocy Writer można wy-
konać na takie sposoby: według wyrazów kluczowych i według spisu treści Systemu  
pomocy Writer.

Słowo kluczowe (ang. keyword) – słowo, które węzłowato charakteryzuje treść 
tekstu i według którego można wykonywać poszukiwanie niezbędnej informacji.

Odpowiedz na pytania

1 . Podaj, jakie właściwości można nadać stronie. Za pomocą jakich narzędzi moż-
na to zrobić?

2 . Jakich zmian strony można dokonać używając właściwości, które znajdują się 
na linijce? W jaki sposób należy to zrobić?

3 . Jak można nadać rozmiary stronie?
4 . Nazwij orientacje strony.
5 . Czym są marginesy strony? Nazwij, które z nich znajdują się na dokumencie 

tekstowym?
6 . Jak można nadać numeracje stronom w dokumencie?
7 . Do czego służy opcja «Podgląd wydruku»?
8 . Jak wygląda proces drukowania dokumentu?
9*. Jakie właściwości strony należy zmienić, aby wydrukować dokument na kartce 

o innych wymiarach?
10 . Jak korzystać z Pomocy w procesorze tekstowym? Jakie istnieją sposoby otrzy-

mania informacji z Pomocy?
11 . Czym są słowa kluczowe? Do czego służą?

Wykonaj zadania

1 . Z folderu ćwiczenie 4.5.1.odt, który znajduje się w Rozdziale 4\Punkt 4.5 
otwórz dokument tekstowy. Ustaw następujący format strony: rozmiar strony – 
A5, orientacja strony – pozioma, rozmiar marginesów za pomocą linijek – 2 cm 
z każdej strony, numeracja stron – w górnym lewym rogu. Wydrukuj dokument 
i następnie zapisz go w prywatnym folderze z tą sama nazwą.

2 . Z folderu ćwiczenie 4.5.2.odt, który znajduje się w Rozdziale 4\Punkt 4.5 
otwórz dokument tekstowy. Obejrzyj dokument w trybie Podgląd wydru
ku. Wydrukuj dokument, następnie zapisz go w prywatnym folderze z tą 
sama nazwą.

3 . Z folderu ćwiczenie 4.5.3.odt, który znajduje się w Rozdziale 4\Punkt 4.5 
otwórz dokument tekstowy. Wykonaj formatowanie dokumentu: rozmiar stro-
ny – Letter; orientacja strony – pozioma; marginesy: górny – 1,5 cm, dolny –  
1 cm, lewy – 2 cm oraz prawy – 3 cm. Obejrzyj dokument w trybie Podgląd 
wydruku. Zapisz dokument w prywatnym folderze z tą sama nazwą.

4 . Otwórz procesor tekstowy Writer. Za pomocą okna Pomoc znajdź, jak można 
ukryć pasek przewijania oraz linijki. Przećwicz to na dokumencie, a następnie 
zamknij program.

5 . Otwórz procesor tekstowy Writer. Za pomocą okna Pomoc znajdź, jakie kom-
binacje klawiszy klawiatury służą do uproszczonej obsługi folderów. Przećwicz 
to, a następnie zamknij program.
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6*. Wykorzystując Pomoc, znajdź, jak zrealizować tworzenie broszury  przy druko-
waniu dokumentów tekstowych. Z folderu Rozdział 4\Punkt 4.5 otwórz doku-
ment tekstowy zadanie 4.5.6.odt i wykonaj drukowanie broszury składanej.

PRACA PRAKTYCZNA NR 7
«Redagowanie i formatowanie dokumentu tekstowego»

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Uruchom procesor tekstu Writer.
2. Wprowadź dokument tekstowy według wzoru:

Drogie dzieci!
Młodzieżowa firma turystyczna «Toptop» zaprasza na wesołe wakacje na legendar-

nej wyspie Chortycja!
Czekają na Was:  podróże, wycieczki, dyskoteki, turystyczne sztafety, sportowe i 

taneczne konkursy, fajerwerki, rzeczne rejsy, historyczne 
miejsca.

Dla zakwaterowania do wyboru: obozowiska harcerskie, stacjonarne bu-
dowli, drewniane budynki.

Rezerwacja miejsc: 
na sajcie www.top-top.zp.ua 
lub za pomocą poczty elektronicznej 
admin@top-top.zp.ua

3. Wydrukuj jeden egzemplarz dokumentu z wykorzystaniem następnych ustawień 
właściwości dokumentu: rozmiar strony – A5, orientacja strony – pozioma.

4. Zapisz dokument z nazwą Praca praktyczna № 7.odt w prywatnym folderze.

4.6. WSTAWIANIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH 
DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO

1. Wymień, jakie obiekty graficzne mogą zostać ustawione na slajdy w prezenta-
cji? Jak wygląda proces wstawiania tych obiektów?

2. Jakie figury geometryczne można narysować w redaktorze graficznym Draw? 
Opisz ten proces.

3. Czym jest linijny diagram? Gdzie i co o nim słyszałeś?

OBRAZY GRAFICZNE W DOKUMENCIE TEKSTOWYM

W trakcie tworzenia dokumentu tekstowego czasami wynika potrzeba wstawienia 
obrazu graficznego. Wykorzystywany jest on do zobrazowania treści dokumentu za 

pomocą rysunku, fotografii, schematu lub diagramu itp. Mogą to również być ramki, 
oraz logotypy, które służą do upiększenia dokumentu. Przykłady obrazów graficznych 
są podane na rysunku 4.29.

Galeria obrazów graficznych Galeria zdjęć, skanera lub pliku gra-
ficznego

Figury geometryczne Diagram

Rys. 4.29.Przykłady obrazów graficznych w dokumencie tekstowym

Obrazy graficzne, wstawione do dokumentu tekstowego, posiadają określone wła-
ściwości: rozmiar (szerokość i wysokość), położenie względem tekstu, kolor, szerokość 
oraz styl obramowania, usytuowanie na stronie itp.

Większość z nich została omówiona i ćwiczona praktycznie w trakcie pracy z redak-
torem graficznym na slajdach przy tworzeniu prezentacji. Nowe właściwości to:

• położenie obrazu względem tekstu – wyznacza sposób wyświetlenia obrazu 
względem tekstu w dokumencie. Możliwe są następujące sposoby: równo z tek-
stem, ramka, przyległe, góra i dół, za tekstem oraz przed tekstem.

Bez otaczania Otaczanie wyjustowane Otaczanie za tekstem
Drukarka – urządzenie 

do  przenoszenia 

obrazu lub tekstu z pa-
mięci komputera na 
twardy nośnik – papier, 
błonę

Drukarka – urządzenie dla 
przeno- szenia obrazu 
lub tek- stu z pamięci 
kompu- tera na twar-
dy nośnik – papier, błonę

Drukarka – urządzenie dla 
przenoszenia obrazu lub 
tekstu z pamięci kompute-
ra na twardy nośnik – pa-
pier, błonę

• usytuowanie obrazu na stronie – sposób rozmieszczenia obrazu na stronie. Obraz 
może mieć następujące właściwości: poziomo i po lewej, poziomo i po prawej, 
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poziomo i pośrodku, pionowo i u góry, pionowo i 
na dole, pionowo i pośrodku (rys. 4.30).

W trakcie omawiania i ćwiczeń praktycznych w te-
macie «Redaktor graficzny» oraz «Redaktor prezentacji» 
w 5 klasie nauczyliście się wstawiać oraz formatować 
obiekty graficzne dwóch rodzajów: obrazy graficzne 
oraz pliki z galerii obrazów. W procesorze tekstowym 
Writer czynności te wykonuje się analogicznie.

Poniżej opisane jest, jak należy wstawiać obrazy gra-
ficzne, figury geometryczne oraz diagramy do dokumen-
tu tekstowego.

WSTAWIANIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH 
DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO

Procesor tekstowy Writer ma funkcjonalność, która służy do stwarzania w doku-
mencie tekstowym prostych obrazów graficznych (figury geometryczne). Składają się 
one z kilku grup: linie, figury podstawowe, strzałki, schematy, gwiazdy i transparenty, 
objaśnienia itp (rys. 4.31).

Figury podstawowe Figury-symbole Schematy

Strzałki Gwiazdy i transparenty Przypisy

Rys. 4.31. Figury geometryczne

Przedstawione figury geometryczne można edytować w procesorze tekstowym 
Writer za pomocą narzędzi z Menu Ilustracje (rys. 4.32).

Rys. 4.32. Menu Ilustracje

Aby otworzyć Menu Ilustracje należy na Pasku narzędzi wybrać Wstawianie, a 

stamtąd – Ilustracje . Menu Ilustracje zazwyczaj się znajduje nad Paskiem 

Stanu w dolnej części okna. Poniżej w tabeli 4.7 zostały wymienione przyciski Paska 
Narzędzi oraz ich opisy.

Tabela 4.7
Przyciski paska narzędzi OBRAZ

Przycisk Nazwa Do czego służy

Wybór obiektów Włączenie/wyłączenie grupy obiektów

Linia Rysowanie linii prostej

Prostokąt Rysowanie prostokątów

Elipsy Rysowanie elipsy

Polilinie Rysowanie dowolnej linii

Tekstowe Tworzenie podpisu tekstowego

Figury podstawowe Wybór oraz rysowanie podstawowych figur

Figurysymbole Wybór oraz rysowanie figursymboli

Strzałki Rysowanie strzałek

Schematy Wybór i rysowanie schematów

Przypisy Do wyboru i rysowania przypisów

Gwiazdy Wybór i rysowanie gwiazd

Zmiana geometrii Zmiana narysowanej figury geometrycznej

Galeria tekstowych 
obszarów Wstawienie tekstu graficznego

Z pliku Wstawienie obrazu z pliku

Rys. 4.30. Sposoby 
umieszczenia rysunku 
na stronie dokumentu
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Aby narysować figury geometryczne w procesorze tekstowym Writer należy:
1. Na pasku narzędzi Ilustracje wybrać wymaganą figurę.
2. Przenieść wskaźnik myszy na docelowe miejsce, gdzie ma znajdować się figura, 

na dokumencie.
3. Wcisnąć przycisk myszy.
4. Z przyciśniętym przyciskiem myszy poprowadzić wskaźnik do końcowego 

punktu, gdzie ma się znajdować figura.
5. Kliknąć przycisk myszy.
Uwagi:
• trzymając wciśnięty klawisz Shift, w trakcie rysowania elipsy lub prostokąta, utworzą 

się figury: koło lub kwadrat;
• trzymając wciśnięty klawisz Shift w trakcie rysowania linii, ogranicza się jej kąt nachy-

lenia do 45, 90, 135 itp. stopni.

EDYCJA ORAZ FORMATOWANIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH 
W EDYTORZE TEKSTOWYM

Jest możliwość edycji oraz formatowania na-
rysowanej figury geometrycznej. Należy pamię-
tać, że wszystkie czynności edycji oraz formato-
wania są zastosowywane do zaznaczonego 
wcześniej obiektu.

Po wyborze odpowiedniej figury wyświet
lają się tabulatory zmiany rozmiaru oraz spe-
cjalne przyciski w postaci małych kwadratów 
(rys. 4.33). Przemieszczenie tabulatorów spo-
woduje zmianę rozmiaru danej figury.

Niektóre figury geometryczne posiadają tyl-
ko jeden tabulator. Wygląda on jak małe żółte 
kółko. Z jego pomocą można zmieniać wygląd 
zewnętrzny figur. Na przykład można zmienić 
rozmiar końcówki strzałki (patrz rysunek 4.34). 

Wszystkie poniższe figury wykonane są przez modyfikację figury początkowej.
Czynności edycji figur geometrycznych (kopiowanie, przemieszczenie, usunięcie) 

w dokumencie tekstowym wykonuje się tak, jak było omówione we wcześniejszych 
rozdziałach książki: za pomocą okna Bufor wymiany, kombinacji klawiszy na klawia-
turze, przycisków Paska narzędzi.

Do edycji figur geometrycznych można użyć paska Właściwości rysunku. 
Wyświetla się on automatycznie w momencie zaznaczenia figury (zazwyczaj w górnej 
części okna, pod paskiem Formatowanie rys. 4.35).

1. Tabulatory zmiany rozmiarów
(niebieskie)

2. Tabulator zmiany formy (żółty)

Rys. 4.33. Tabulatory obiektu 
graficznego

1 2

Rys. 4.34. Modyfikacja figur 
za pomocą tabulatora zmiany formy

Rys. 4.35. Pasek narzędzi Formatowanie

Po wybraniu obrazu należy nacisnąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi, a na-
stępnie wybrać potrzebną wartość właściwości: kolor wypełnienia, styl, grubość i kolor 
linii konturu kształtu, stylu i wypełnić dane kolorów itd. Stosując więc ten pasek narzę-
dzi można obracać, wyrównać, poruszać, grupować itp.

Większość operacji można określić jako polecenia menu kontekstowego, które 
ujawniają odpowiednie listy poleceń i okien dialogowych na ustawienie potrzeb war
tości z właściwości liczb.

TWORZENIE DIAGRAMÓW ORGANIZACYJNYCH 
W DOKUMENCIE TEKSTOWYM 

Do dokumentu przygotowanego w edytorze tekstu Writer, można ustawiać różne 
obrazy graficzne w postaci schematów, które nazywają się diagramami organizacyjny-
mi. Diagram organizacyjny jest schematycznym podaniem obiektów i związków mię-
dzy nimi. Wykorzystanie takich schematów umożliwia zrobienie dokumentu bardziej 
wyraźnego i dokładnego, można podać klasyfikację niektórych obiektów. Przykłady 
różnych diagramów organizacyjnych przedstawiono w tabeli 4.8.

Tabela 4.8
Przykłady schematów w dokumencie tekstowym

а) 

b) 

c) 

d) 
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e) f) 

Te przykłady pokazują, że programy są reprezentowane przez figury geometrycz-
nych, wewnątrz których umieszcza się tekst w postaci poszczególnych elementów i 
mogą być podłączone za pomocą łączy.

Aby utworzyć schemat organizacyjny, musi być najpierw wprowadzony do doku-
mentu obraz odpowiedniego wykresu. W tym celu należy:

1. Wybierz z paska narzędzi Standardowy przycisk Galeria .

2. Wybierz w dodatkowym oknie, które zostanie otwarte, w sekcji po lewej stronie 

Diagram (rys. 4.36).
3. Wybierz z następujących schematów potrzebną miniaturę.
4. Przeciągnij miniaturę w potrzebne miejsce w dokumencie.
5. Zamknij okno galeria zdjęć, wybierając kilkakrotnie przycisk Galeria.

Rys. 4.36. Okno Pasek rozdział Diagramy

Wybierając typ diagramu, należy uwzględniać sposób podania danych na schema-
cie, rozmiar tekstu i liczbę elementów na schemacie.

Po wstawianiu w bieżącym miejscu dokumentu pojawia się obraz diagramu, oto-
czony ramką z suwakami zmiany rozmiarów. Następnie należy sformatować obraz 
diagramu, ustalając potrzebne wartości rozmiarów, kolor i sposób wypełniania, kolor 

i styl linii konturu, ustalić sposób otaczania i umieszczenia, obrócić obraz w razie 
potrzeby. W tym celu należy skorzystać z elementów sterowania pasku narzędzi Kadr 
(rys. 4.37), który pojawia się w górnej części okna programu pod paskiem 
Formatowanie i narzędzi paska Obraz (rys. 4.38) w dolnej części okna nad Paskiem 
stanu.

Rys. 4.37. Pasek Kadr

Rys. 4.38. Pasek Obraz

Następnie na obrazy diagramu w odpowiednich miejscach należy umieszczać tekst 
(rys. 4.39).

 

4.39. Przykład wstawionego diagramu z tekstem i bez tekstu

Aby wstawić do dokumentu tekstowego nadpis należy wykonać następne działania:
1. Wybierz na pasku Grafika narzędzie Tekstowe .
2. Narysuj w wybranym miejscu dokumentu (w obszarze diagramu) ramkę prosto-

kątną.
3. Wprowadź do środka ramki wybrany tekst.
4. Sformatuj tekst (ustal potrzebny rozmiar, kolor, czcionkę, symboli, sposób wy-

równywania tekstu w ramce itd.), używając elementy sterowania na pasku 
Formatowanie.

5. W celu zakończenia tworzenia nadpisu wybierz miejsce poza ramką tekstu.
Należy pamiętać, że stworzony w taki sposób diagram składa się z kilku obiektów: 

przedstawienie diagramu i osobnych podpisów tekstowych. Wszystkie one istnieją w 
dokumencie niezależnie od siebie, i przesuwanie czy formatowanie jednego z nich nie 
działa na inne. Aby łączyć wszystkie obiekty w całość, należy je zaznaczyć lub zgrupo-
wać. Aby połączyć wszystkie obiekty w całość, należy ich wydzielić  czy zgrupować.

Przedłużenie tabeli 4.8
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Pracujemy przy komputerze

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.6.odt, który znajduje się w kata-
logu Rozdział 4\Punkt 4.6.

2. Wstaw do dokumentu obraz szkoły, który odszukaj w galerii obrazów rozdziału 
Szkoła. W tym celu na pasku narzędzia Standardowym wybierz przycisk 
Galeria, z listy tematów obrazów wybierz rozdział Szkoła i przeciągnij wybra-
ny obraz do dokumentu tekstowego.

3. Ustal dla obrazu wskazane niżej wartości właściwości, używając suwaków i ele-
mentów sterowania paska Kadr.

 a) Rozmiary: wysokość i szerokość – 3 cm;
 b) Granicy rysunku: styl linii – kropki, kolor linii – niebieski; kolor tła – żółty;
 c) Zawijanie tekstu – obustronnie.
4. Stosując sposób przeciągania rozmieść obraz w prawym dolnym kącie strony.
5. Zachowaj dokument we własnym katalogu o tej samej nazwie ćwiczenie 

4.6.1.odt.
6. Stwórz dokument i wstaw do niego figury geometryczne według wzoru rysunku 

4.29. W tym celu wybierz na pasku Standardowym przycisk Funkcji kreślenia 
i na pasku Grafika wybierz w odpowiedniej grupie potrzebną figurę i narysuj ją 
w roboczym obszarze okna.

7. Ukształtuj stworzone figury według wzoru, używając elementów sterowania pa-
ska Właściwości rysunku. Do tego figurę należy zaznaczyć i wybrać potrzebne 
elementy sterowania, ustalić odpowiednie wartości właściwości.

8. Rozmieść figury geometryczne z góry strony (z lewej, pośrodku, z prawej), prze-
ciągając je w odpowiednie miejsce.

9. Zachowaj dokument we własnym pliku pod nazwą ćwiczenie 4.6.2.odt.
10. Stwórz nowy plik i wstaw do niego diagram organizacyjny według wzoru tabeli 

4.8 (d). W tym celu wykonaj Standardowa ⇒ Galeria ⇒ Diagramy i wybierz 
potrzebny szkic.

11. Używając przyciski Wyśrodkować poziomo i Wyśrodkować pionowo roz-
mieść obiekt pośrodku strony na pasku Kadr.

12. Napisz nad obrazami odpowiednie nadpisy. Wykorzystaj w tym celu narzędzia 
Tekstowe paska Grafika.

13. Zachowaj dokument we własnym katalogu o tej samej nazwie ćwiczenie 
4.6.3.odt.

Najważniejsze!

Do dokumentu tekstowego można wstawiać obrazy graficzne w takich postaciach: 
z pliku graficznego, z galerii obrazów, stworzonego samodzielnie z figur geometrycz-

nych. W tym celu używa się okno Galeria (otwiera się wyborem przycisku Galeria na 
pasku narzędzi Standardowym) i elementy sterowania paska Grafika (wyborem przy-
cisku Funkcji kreślenia na pasku narzędzi Standardowy).

Diagram organizacyjny – jest schematycznym przedstawieniem obiektów i związ-
ków między nimi. W dokumencie tekstowym można go stworzyć, używając obraz z 
galerii obrazów rozdziału Diagramy i nadpisy tekstowe. 

Obrazy graficzne, umieszczone w dokumencie tekstowym, mają takie właściwości: 
rozmiar obrazu, sposób otaczania obrazu tekstem, kolor, grubość i styl linii konturu, 
sposób umieszczenia na stronie.

W zależności od typu obrazu graficznego, jego formatowanie wykonuje się za po-
mocą elementów sterowania paska Właściwości rysunku, Kadr, Obraz.

Odpowiedz na pytania

1 . Jakie typy obrazów graficznych można wstawiać do dokumentu tekstowego?
2 . Z jakich źródeł możemy korzystać przy wstawianiu do tekstu obrazów gra

ficznych?
3 . Jakie właściwości mają obrazy graficzne w dokumencie tekstowym?
4 . Jak ustawia się do dokumentu obraz graficzny zachowany w pliku na nośniku 

zewnętrznym?
5 . Jak ustawia się do dokumentu obraz z galerii?
6 . Jakie figury geometryczne można wstawiać do dokumentu tekstowego?
7 . Jak narysować prostokąt w dokumencie tekstowym?
8 . Jak ustawia się do dokumentu napis tekstowy?
9 . Jakie operacje opracowania można wykonywać z obrazami w dokumencie tek-

stowym? W jaki sposób?
10 . Jakie sposoby otaczania tekstem można ustalać w dokumencie? W jaki sposób to 

zrobić?
11 . Czym jest diagram organizacyjny i go przeznaczenie?
12 . Jak stwarza się diagram organizacyjny w dokumencie?

Wykonaj zadania

1 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.6.1.odt, który znajdują się w ka-
talogu Rozdział 4\Punkt 4.6. Znajdź w galerii obrazów obrazy człowieka, wy-
bierz jeden z nich i wstaw go do dokumentu. Ustal dla rysunku takie wartości 
właściwości:

 a) Rozmiar: wysokość – 11 cm;
 b) Granicy rysunku: kolor linii konturu – zielony, styl linii – linie przerywane;
 c) Umieszczenie: poziomo i pionowo – pośrodku.
 Zachowaj dokument we własnym katalogu o tej samej nazwie.
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2 . Otwórz dokument tekstowy pliku ćwiczenie 4.6.2.odt, który znajduje się w ka-
talogu Rozdział 4\Punkt 4.6. Ustal dla wszystkich rysunków wysokość 5 cm, 
otaczanie z obu stron i różne kontury rysunków. Umieść rysunki odpowiednio 
do treści tekstu. Zachowaj dokument we własnym katalogu o tej samej nazwie.

3 . Utwórz nowy dokument tekstowy i wstaw do niego swoje zdjęcie. Zmień roz-
miary zdjęcia, proporcjonalnie, ustalając szerokość 5 cm. Skopiuj obraz osiem 
razy. Ustal różne kształtowanie i różne warianty umieszczenia na stronie. 
Zachowaj dokument we własnym katalogu w pliku o nazwie ćwiczenie 
4.6.3.odt.

4 . Wykorzystując obrazy z galerii obrazów rozdziału Transport utwórz w doku-
mencie tekstowym  zbiór rysunków na temat Współczesne środki transportu. 
Zachowaj dokument we własnym katalogu w pliku o nazwie ćwiczenie 
4.6.4.odt.

5*. Utwórz w dokumencie tekstowym rysunek, który składa się z figur geometrycz-
nych według wzoru. Zachowaj dokument we własnym katalogu w pliku o na-
zwie ćwiczenie 4.6.5.odt.

Wzór

6*. Utwórz w dokumencie tekstowym diagram organizacyjny według podanego 
wzoru. Zachowaj dokument we własnym katalogu w pliku o nazwie ćwiczenie 
4.6.6.odt.

Wzór

PRACA PRAKTYCZNA NR 8
«Wstawianie obrazów graficznych do dokumentów tekstowych»

Uwaga! Pracując przy komputerze, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

1. Otwórz dokument tekstowy pliku wzór.odt, który znajduje się w katalogu 
Rozdział 4/Punkt 4.6.

2. Wstaw do dokumentu odpowiednie do treści jeden obraz graficzny z galerii ob-
razów.

3. Wstaw do dokumentu odpowiednio do treści jeden obraz graficzny z katalogu 
Rozdział 4\Punkt 4.6\Rysunki.

4. Umieść obraz w odpowiednich miejscach dokumentu z otaczaniem z obu stron, 
wybierając optymalne rozmiary.

5. Wstaw w lewym górnym kącie dokumentu logo według 
wzoru.

6. Treść ostatniego akapitu podaj w postaci diagramu or-
ganizacyjnego.

7. Wydrukuj jedną kopię dokumentu na arkuszu o forma-
cie A4 orientacji pionowej.

8. Zachowaj plik we własnym katalogu pod nazwą praca 
praktyczna 8.odt.

Wzór
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А
Adapter multimedialny Windows Media Player – program standardowy Windows, 

przeznaczony do przeglądania wideo, przesłuchiwania utworów muzycznych, audioksią-
żek, s.93.

Adaptery multimedialne – programy do odtwarzania danych multimedialnych, s.92.
Akapit – ustęp tekstu, który zaczyna się od nowego wiersza, ma takie właściwości: 

wyrównywanie, odstępy i inne, s.134.
Algorytm – skończona kolejność poleceń, wykonanie których doprowadza do wykona-

nia postawionego zadania, s.19. 
Autorskie prawo – prawo autora do rozpowszechniania materiałów przez niego stworzo-

nych, podpisywania ich własnym nazwiskiem, otrzymywania za nie wynagrodzenia, s.182.

B
Bajt – jednostka pomiaru rozmiarów plików i pojemności nośników danych, s.54.

D
Diagramy organizacyjne – schematyczne przedstawienie obiektów i łączności między 

nimi, s.152.
Dokument tekstowy – dokument, który składa się z obiektów tekstowych (symboli, 

znaków, słów, akapitów) i innych obiektów (graficznych, multimedialnych), s.111.
Droga do obiektu systemu plików – skończony uporządkowany zbiór nazw rozdzie-

lonych symbolem \. Zaczyna się od nazwy nośnika danych i łączy wszystkie nazwy włożo-
nych katalogów, s.54.

Drukowanie dokumentu – tworzenie kopii dokumentu, zwykle na papierze, st.111.

E
Edytor danych multimedialnych – program przeznaczony do tworzenia i redagowania 

danych dźwiękowych i wideo, s.92.
Edytor tekstu – program przeznaczony do stworzenia i opracowania dokumentów tek-

stowych, s.111.

F
FAT32 (ang. File Allocation Table 32 – 32 bitowa tabela umieszczenia plików ) – system 

plików, który częściowo wykorzystuje się w systemie operacyjnym Windows XP, s.54.
Formatowanie tekstu – wprowadzenie zmian w zewnętrzny wygląd tekstu: ustalania 

szryftu, koloru, orientacji arkusza, wyrównywanie akapitów, s.111.
Formy podania algorytmów: słowna, graficzna (schemat blokowy), kolejność specjal-

nych sygnałów i inne, s.24.
Fragment tekstu – dowolna kolejność symboli tekstu, s.125.

H
HDMI (ang. High-Defurtion Multimedia Interface interfejs multimedialny wysokiej roz-

dzielczości) – system przekazywania danych, często wykorzystywany do przekazywania 
danych od urządzeń multimedia do komputera, s.88.

Hiperłącze (odsyłacz, odnośnik) – wskazuje stronę WWW lub jakiś obiekt strony 
WWW. Z jego pomocą można przechodzić do przeglądania wskazanej strony WWW lub 
jej obiektu, s.174.

I
Interfejs graficzny – różnorodność interfejsu użytkownika, który realizuje się z wyko-

rzystaniem klawiatury, a jego podstawą jest ideologia WIWP, s.48.

K
Kardrider card reder (odczytywacz kart) – urządzenie do wykonywania operacji nad 

zawartością kart pamięci, s.89.
Klient – komputer sieci, który wykorzystuje zasoby serwera, s.162.
Kopirajt © – międzynarodowy znak ochrony praw autorskich, s.183.
Kursor tekstowy – obiekt, wskazujący na bieżące miejsce w dokumencie, s.112.

L
Lista użytkownika – zbiór danych o użytkowniku i jego prawa podczas pracy z obiek-

tami systemu operacyjnego i sieci, s.162.

M
Microsoft Office Picture Manager (ang. Picture Manager, sterowanie obrazami) – pro-

gram, przeznaczony do przeglądania I opracowania danych graficznych, s.102.
Mini – paski formatowania – pasek, który pojawia się obok zaznaczonego tekstu i na 

którym mieszczą się narzędzia do formatowania tekstu, s.133, 136.
Multimedia (łac. Multum – dużo, medium – środek) – połączenie różnych sposobów 

podania wiadomości, s.83.

N
Nawigacja siecią lokalną (ruch) – przeglądanie zawartości obiektów systemu opera-

cyjnego, umieszczonych na komputerach sieci lokalnej, s.168.
NTFS (ang. New Technology File System – system plików nowej technologii) – główny 

system plików systemu operacyjnego Windows XP, s.54.

O
Obiekty multimedia – tekst, obrazy graficzne, audio i wideo obiekty, animacja, s.83.
Obiekty SmartArt – typ obiektów graficznych w edytorze tekstu Word 2007, przezna-

czonych do podania danych w postaci różnorodnych schematów, s.151.
Obiekty systemu operacyjnego Windows – okna, urządzenia przechowywania da-

nych, katalogi, pliki, skróty, s.48.
Oddziaływanie sieciowe – wymiana informacji między urządzeniami sieci, s.162.
Odstęp między wierszami – właściwość akapitu, która określa odległość między wier-

szami tekstu w akapicie, s.135.
Odstępy akapitów – właściwości akapitu, które określają odległość wierszy akapitu od 

prawego i lewego marginesów strony, s.134.
Orientacja strony – sposób umieszczenia strony na płaszczyźnie, s.141.

P
Pasek szybkiego dostępu – pasek do szybkiego uruchamiania programów z wykorzy-

staniem skrótów; znajduje się na Pasku zadań z prawa od przycisku Start, s.49.
Pełna nazwa obiektu systemu plikowego – zbiór symboli, zbudowany z drogi do 

obiektu i nazwy obiektu, s.54.
Pole strony – część strony wzdłuż krawędzi arkusza, s.141.
Polecenie – wiadomość, która powołuje do wykonania określonego działania, s.10.
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Słowniczek Słowniczek
Program komputerowy – algorytm opracowania danych, zapisany specjalnym języ-

kiem i przeznaczony do wykonania przez komputer, s.19.
Przeglądarka – program przeznaczony do przeglądania stron WWW i znajdujących się 

na nich danych tekstowych, multimedialnych i graficznych, s.175.
Punkt – jednostka pomiaru długości (1 pn =1/72 сal, lub 0,353 mm), s.132.

R
Redagowanie tekstu – wprowadzenie zmian do treści tekstu: poprawa błędów, usuwa-

nie, przesuwanie, kopiowanie, wstawianie fragmentów tekstu i innych obiektów, s.111.
Rozmiar strony – wysokość i szerokość strony dokumentu tekstowego, s.141.

S
Schemat blokowy algorytmu – postać podania algorytmu w postaci bloków. W sche-

macie blokowym algorytmu każde polecenie zapisuje się w figurze geometrycznej (bloku) 
określonej postaci. Bloki łączą się za pomocą strzałki, która wskazuje, jakie następne pole-
cenie ma wykonać algorytm, s.24.

Seans użytkownika – praca przy komputerze, s.163.
Serwer – komputer w sieci, który świadczy usługi innym komputerom, s.162.
Sieć globalna – sieć łącząca sieci komputerowe i komputery po całym świecie, s.161.
Sieć komputerowa – zbiór komputerów i innych urządzeń, połączonych między sobą 

w celu wymiany danymi i wspólnego wykorzystania urządzeń, zasobów programowych i 
danych, s.160.

Sieć lokalna – sieć komputerowa łącząca komputery i inne urządzenia, które znajdują 
się na niewielkiej odległości od siebie, s.161.

Skrót – odnośnik do określonego obiektu systemu operacyjnego, który znajduje się na 
jednym z nośników danych, s.48.

Słowa kluczowe – słowo lub kilka słów, według których wykonuje się wyszukiwanie 
potrzebnych wiadomości, s.145.

Słownik – publikacja informacyjna, zawierająca uporządkowaną listę słów lub wyrażeń 
z ich krótkim wyjaśnieniem lub tłumaczeniem na język obcy, s.195.

Specjalne katalogi Windows – Moje dokumenty, Mój komputer, Otoczenie siecio-
we, Kosz, s.49.

Strona – obiekt dokumentu tekstowego, który ma właściwości: rozmiary strony, rozmia-
ry pól, orientacja strony, numeracja strony i inne, s.140.

Strona główna (domowa) – strona WWW, przeznaczona dla początku przeglądania 
witryny, s.175.

Strona WWW – dokument w Internecie, który można przeglądnąć, używając przeglą-
darkę; może mieścić tekst, obraz, odsyłacz, dźwięk, wideo, animację, s.174.

Symbol – obiekt dokumentu tekstowego, zawierający właściwości; szryft, rozmiar, kolor 
i inne, s.132.

System operacyjny – zbiór programów, zabezpieczających sterowanie pracą kompu-
tera, s.46.

System plików – część systemu operacyjnego, która zabezpiecza sterowanie plikami 
i katalogami na nośnikach danych, s.54.

System poleceń wykonawcy – zbiór poleceń, które może wykonać wykonawca, s.12.
Światowa pajęczyna – to część zasobów Internetu. Składa się z ogromnego zbioru 

dokumentów przechowywanych w komputerach na całym świecie, s.174.

T
Tłumacz online– programy, które znajdują się w Internecie i przeznaczony do automa-

tycznego tłumaczenia tekstów z jednego języka na inny, s.196.
Typ pliku – określa strukturę danych w pliku, s.56.

U
Urządzenia do przeglądania obrazów graficznych – foto ramki cyfrowe, urządzenia 

do przechowywania i przeglądania multimedia, ekrany kamer fotograficznych i cyfrowych, 
telewizorów, s.99.

Urządzenia przechowywania obiektów multimedia – karty pamięci dyskietki, dyski 
twarde, płyty CD, s.86.

Urządzenia wejściowe obiektów multimedia – wideo i web – kamery, aparaty cyfro-
we, mikrofony, syntezatory, tablety, smartfony, komórki, s.85.

Urządzenia wyjściowe obiektów multimedia – monitory różnych rozmiarów i ty-
pów, telewizory, audio i wideo adaptery, projektory multimedialne, telefony, głośniki i 
słuchawki, s.86.

USB (ang. Universal Seria Bus) – szybkie łącze szeregowe, umożliwiające wygodne 
podłączenie urządzeń bez konieczności wyłączenia komputera, s.88.

W
Wiadomość multimedialna – wiadomość, podawana w sposób kombinowany, która 

może zawierać tekst, obrazy graficzne, wideo obiekty, s.83.
WIMP (ang. Windows, Icons, Menus, Pointer – okna, znaki lub piktogramy, menu, 

wskaźnik) – zasada pracy interfejsu graficznego użytkownika, która polega na wykorzysta-
niu okien, znaków (piktogram), menu i wskaźnika do sterowania pracą komputera, s.48.

Witryna WWW – zbiór stron WWW, powiązanych odsyłaczami, o wspólnej tematyce lub 
przeznaczeniu i należące określonemu właścicielowi, s.174.

Wstawianie obiektu – umieszczenie w dokumencie obrazów, wzorów, tabeli, wideo 
fragmentów, s.111. 

Wykonawca – obiekt zdolny do wykonywania poleceń, st.11.
Wykonawca algorytmu – obiekt zdolny do wykonywania poleceń algorytmu, s.19.
Wyrównywanie akapitu – właściwość akapitu, która określa sposób umieszczenia 

wierszy akapitu względem prawego i lewego marginesów, s.134.
Wyszukiwarki – programy, przeznaczone do wyszukiwania informacji w Internecie we-

dług słów kluczowych lub innym sposobem, s.187.

Z
Zasoby interaktywnej komunikacji – zasoby Internetu, przeznaczony do natychmia-

stowego przekazywania tekstowych, dźwiękowych, wideo wiadomości między użytkownika-
mi Internetu, s.174.
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