
Temat: Piszemy i formatujemy tekst w Wordzie. 
 
NaCoBezu: 

 Potrafię pisać tekst z klawiatury 

 Potrafię obsługiwać edytor tekstu 

 Wiem na czym polega ustawienie czcionki 

 Umiem zmienić wygląd tekstu 
 
1. Uruchom program MS Word jeśli posiadasz pakiet Office w swoim 

komputerze. Jeśli nie możesz pracować na Wordzie to alternatywą jest 

WordPad (dostępny w systemie Win 8 lub Win 10) ewentualnie można 

zainstalować bezpłatnie pakiet OpenOrg, w którym jest program Writer. 

2. Przed przystąpieniem do pisania z klawiatury ustaw czcionkę  

w następujący sposób 

 Zmień krój czcionki w całym dokumencie na Comic Sans MS. 

 Zmień rozmiar czcionki w całym dokumencie na 14 punktów. 

 Zmień kolor czcionki w na niebieski 

 

 
 
 

  



3. Przepisz 2 poniższe teksty 
 

„Chlapacze” 

Wczoraj była plucha. Chłopiec wyszedł z domu. Bawił się w 

kałuży i przemoczył nogi. Teraz jest chory i kicha. Leży w 

łóżku i pije herbatę z cytryną. 

 

„Jesień” 

Minął wrzesień i październik. Ptaki odleciały do ciepłych 

krajów. Różnokolorowe liście opadły z drzew. Ludzie zrobili 

porządki w ogródkach. Wykopali warzywa i cebulki kwiatów. 

Rolnicy zasiali zboża ozime: żyto i pszenicę. Nastała późna 

jesień. Dni są coraz krótsze a noce dłuższe. Nad ranem 

pojawiają się przymrozki. 1 listopada, w Święto Zmarłych całe 

rodziny wybrały się na cmentarz. 

4. Zmień czcionkę w tytułach  
 

 Zmień krój czcionki na Georgia. 

 Zmień rozmiar czcionki na 20 punktów. 

 Zmień kolor czcionki w na czerwony 

 Wyśrodkuj tytuł 

 
 

5. Za pomocą narzędzi (pogrubienie – B i podkreślenie U) 

 
 
Zmień zdanie: „Chłopiec wyszedł z domu.” w I tekście 
Zmień zdanie: „Wykopali warzywa i cebulki kwiatów.” w II tekście 
 
 

6. Zapisz dokument na pulpicie pod nazwą imie-informatyka 
  



Tak powinien wyglądać tekst: 

„Chlapacze” 

Wczoraj była plucha. Chłopiec wyszedł z domu. Bawił się w kałuży i 

przemoczył nogi. Teraz jest chory i kicha. Leży w łóżku i pije herbatę z 

cytryną. 

 

„Jesień” 

Minął wrzesień i październik. Ptaki odleciały do ciepłych krajów. 

Różnokolorowe liście opadły z drzew. Ludzie zrobili porządki w ogródkach. 

Wykopali warzywa i cebulki kwiatów. Rolnicy zasiali zboża ozime: żyto i 

pszenicę. Nastała późna jesień. Dni są coraz krótsze a noce dłuższe. Nad 

ranem pojawiają się przymrozki. 1 listopada, w Święto Zmarłych całe 

rodziny wybrały się na cmentarz. 

 


