DATA
20.03.2020

TEMAT
Podstawy
redagowania
tekstu

WYJAŚNIENIE

ZADANIE

Podstawowe zasady edycji tekstu
a) Klawisza ENTER używamy wyłącznie na końcu akapitu. Gdy chcemy
rozpocząć pisanie w nowej linii w tym samym akapicie, należy nacisnąć
klawisz SHIFT + ENTER
b) Przed znakiem interpunkcyjnym nigdy nie dajemy spacji, natomiast
stawiamy ją po znaku
c) Nie stawiaj spacji po nawiasach otwierających: (,{,[ ani przed nawiasami
zamykającymi ),},], ani też między znakami cudzysłowu a tekstem ujętym
w cudzysłów
d) Jednostki miar i wag zapisuj przy użyciu tzw. twardej spacji, to jest
kombinacji klawiszy SHIFT + CTRL + SPACJA (np. 5 zł, 40 kg)

Ćwiczenie 1

Różne sposoby poruszania się po dokumencie
a) przycisk HOME przesuwa kursor na początku linii tekstu, w której jest
umieszczony
b) klawisz END przesuwa kursor na koniec linii tekstu, w której jest
umieszczony
c) przycisk PAGE UP przesuwa kursor o jeden ekran (okno) w górę
d) klawisz PAGE DOWN przesuwa kursor o jeden ekran (okno) w dół
e) przycisk CTRL + HOME przesuwa kursor na początek ekranu
f) klawisz CTRL + END przesuwa kursor na koniec ekranu

Ćwiczenie 2

Przepisz tekst wskazany przez nauczyciela.
Podczas przepisywania podziel tekst na
akapity. Zwróć szczególną uwagę na
prawidłowe
rozmieszczenie
nawiasów
i znaków cudzysłowu oraz na to, aby
zachować poprawną pisownię miar i wag.

Wykorzystaj powyższe kombinacje klawiszy
do poruszania się po tekście. Umieść kursor
programu Word: na początku linii tekstu, na
końcu linii tekstu, o jeden ekran (okno)
w górę, o jeden ekran (okno) w dół, na
początek ekranu, na koniec ekran.

TEKST DO PRACY
Juliusz Cezar należy do najwybitniejszych postaci w dziejach starożytnego Rzymu. Lata jego życia
100 lub 102 – 44 r. p. n .e. przypadają na schyłkowy okres republiki. Okres ten cechuje słabość
systemu republikańskiego, który nieuchronnie chylił się ku upadkowi. (Czcionka 11 Verdana)
Główną przyczyną tego stanu rzeczy było to, że w miarę jak Rzym w III i II wieku przeobrażał się w wielkie
imperium, podstawowe organy państwa funkcjonujące w oparciu o wzory ustrojowe państwa – miasta, zaczęły
pracować wadliwie: senat, magistratura, zgromadzenia (Czcionka 12 Arial, pochylenie).
Nastąpił bowiem brak przebudowy ustroju Rzymu w stosunku do rozwoju terytorialnego i przeobrażeń
społecznych. Nie rozwiązanym problemem, była kwestia agrarna, którą próbowali uregulować bracia
Grakchowie (I połowa II w.), Mariusz oraz dyktator Sulla (I w.). (Czcionka 12 Century, podkreślenie)

DATA
27.03.2020

TEMAT

WYJAŚNIENIE

ZADANIE

Zaznaczanie
tekstu.
Wykonywanie
operacji na
zaznaczonym
fragmencie tekstu

Zaznaczanie tekstu. Aby zaznaczyć:
- wyraz musisz kliknąć dwa razy wewnątrz wyrazu lub przed wyrazem
- wiersz: klikasz na lewym marginesie obok wiersza
- zdanie: trzymasz wciśnięty klawisz CTRL i klikasz gdziekolwiek w zdaniu
- akapit: trzykrotnie klikasz na lewym marginesie obok akapitu
- dłuższe partie tekstu: ustawiasz kursor na początku tekstu, który chcesz
zaznaczyć; naciskasz i przytrzymujesz klawisz SHIFT; klikasz na końcu
wybranego fragmentu tekstu; zwalniasz klawisz SHIFT
- cały dokument: przy użyciu kombinacji klawiszy CTRL + A,

Ćwiczenie 1. Zaznaczanie tekstu
Przepisz tekst wybrany przez nauczyciela
fragment tekstu. Następnie zaznacz:
a) posługując się myszką: dowolny fragment
tekstu, wyraz, wiersz, akapit, cały dokument
b)
używając
myszki
w
kombinacji
z klawiszami, zaznacz dowolny fragment tekstu
(z klawiszem SHIFT), oraz jedno zdanie
(z klawiszem CTRL)
c) cały dokument

Wykonywanie operacji na zaznaczonym fragmencie tekstu
a) wycinanie tekstu: prawy przycisk myszy Wytnij, CTRL + X
b) kopiowanie tekstu: prawy przycisk myszy – Kopiuj, CTRL + C
c) wklejanie tekstu: prawy przycisk myszy – Wklej, CTRL + V

Ćwiczenie 2.
Wykonaj powyższe operacje na fragmencie
tekstu.

TEKST DO PRACY

Jan Zamoyski 1542 – 1605, kanclerz i hetman wielki koronny, wybitny polityk, trybun ludu szlacheckiego, świetny dowódca
wojskowy, twórca ordynacji zamojskiej, mecenas kultury, nauki i sztuki, założyciel Akademii Zamoyskiej, trzeciej szkoły
wyższej w kraju po uniwersytetach w Krakowie i Wilnie. Jan Zamoyski był żonaty czterokrotnie. (Calibri 12)

DATA
3.04.2020

TEMAT

WYJAŚNIENIE

Dopisywanie
nowego akapitu,
wstawianie,
kasowanie,
łamanie wiersza

1. Dodawanie nowego akapitu.
Aby dodać do tekstu nowy akapit należy ustawić kursor tekstowy na
początku wiersza, po którym chcesz umieścić ten akapit i nacisnąć
ENTER. W celu uzyskania wcięcia na początku wiersza wystarczy
nacisnąć przycisk TAB.

ZADANIE
Ćwiczenie 1.
Przepisz wybrany przez nauczyciela
fragment tekstu. Zastosuj wspomniane
wyżej operacje.

2. Wstawianie pustego wiersza
Aby wstawić do tekstu pusty wiersz należy ustawić kursor na początku
tego akapitu i nacisnąć klawisz ENTER. Możesz powrócić na poprzedni
poziom pisania wciskając klawisz BACKSPACE.
3. Łamanie wiersza.
Łamanie wiersza polega na przeniesieniu fragmentu tekstu do następnej
linijki, gdy kursor znajduje się w środku wiersza. Złamanie wiersza
zdarza się często piszącemu, jako przypadkowy błąd. Możemy go
naprawić naciskając klawisz BACKSPACE.

TEKST DO PRACY
W styczniu i w lutym 1569 r., Zamoyski wraz z królem uczestniczył w obradach sejmu w Lublinie, gdzie pracowano nad unią polsko – litewską.
Natomiast w listopadzie otrzymał zadanie uporządkowania archiwum skarbu koronnego. W 1572 r. zadanie nie zostało jeszcze ukończone.
Zrobiono jednak wiele. Uporządkowano i ponumerowano bowiem większość dokumentów. Zygmunt August w 1570 r. wyróżnił Zamoyskiego
za pracę w archiwum, przenosząc nań starostwo zamechskie, trzymane dotychczas przez ojca. Dnia 16 stycznia 1571 r. Stanisław Zamoyski
przekazał na syna również wsie dziedziczne: Skokówkę, Żdanów, Kalinowice i połowę Pniowa. W 1571 r. Jan Zamoyski wszedł w związek
małżeński z Anną Ossolińską. Małżeństwo to nie trwało długo, gdyż Anna umarła w następnym roku.

