
 

KARTA PRACY 

 

Temat: Tworzenie dokumentu tekstowego. 

 

Polecenia do wykonania 

  

A. Otwórz edytor tekstu. 

B. Zapisz pracę pod nazwą CZCIONKA w swoim folderze (Pamiętaj, żeby co jakiś czas 

zapisywać efekty swojej pracy!!!). 

C. Skopiuj i wklej tekst „Jak dogadać się z komputerem?” 

D. Wyjustuj przepisany tekst. 

E. Ustaw wcięcia akapitów na 1,30 cm. 

F. Sformatuj przepisany tekst według poniższych poleceń: 

 

1. Tytuł dokumentu: 

 Wyśrodkuj w poziomie 

 Rodzaj czcionki - Times New Roman 

 Wielkość czcionki - 24 pkt 

 Kolor czcionki – czerwony 

 

2. W pierwszym akapicie zastosuj: 

 Rodzaj czcionki – Calibri 

 Wielkość czcionki – 16 pkt 

 W słowie „myszki” – zastosuj: kolor czcionki zielony, podkreślenie 

 W słowach „rozwijamy” i „klikamy” – zastosuj: kursywa, wyróżnienie kolor żółty 

 W słowach „fiatem” i „fordem” – zastosuj:  pogrubienie, podkreślenie, kolor czcionki 

niebieski 

 

3. W drugim akapicie zastosuj: 

 Rodzaj czcionki – Alef 

 Wielkość czcionki – 14 pkt 

 W słowie „komputer”– zastosuj: podkreślenie, kursywa, pogrubienie, kolor czcionki 

pomarańczowy 

 

 



 

 W słowach „hardware” i „software” – zastosuj: kursywa, kolor czcionki fioletowy 

 W słowach „sens istnienia” – zastosuj: kolor wyróżnienia turkusowy 

 

4. W trzecim akapicie zastosuj: 

 Rodzaj czcionki - Georgia 

 Wielkość czcionki – 20 pkt 

 W słowach „system operacyjny” – zastosuj: pogrubienie, kolor czcionki różowy 

 

5. W czwartym akapicie zastosuj: 

 Rodzaj czcionki – Consolas 

 Wielkość czcionki – 16 pkt 

 W słowie system operacyjny – zastosuj: pogrubienie, podkreślenie, kursywa, kolor 

czcionki czerwony 

 

G. Zastosuj twardą spację, aby na końcu wierszy nie znalazły się pojedyncze litery lub spójniki. 

  

PAMIĘTAJ O ZAPISANIU SWOJEJ PRACY!!! 

 

 

PRZYKŁADOWY EFEKT KOŃCOWY ĆWICZENIA  

ZNAJDZIESZ NA KOLEJNEJ STRONIE!!!



 

Jak dogadać się z komputerem? 

  

Współczesne komputery osobiste są do siebie bardzo podobne. 

Obsługujemy je najczęściej za pomocą myszki, na ekranie pojawiają się 

okna, rozwijamy menu i klikamy paski narzędziowe. Wszystko to zostało 

tak pomyślane i ujednolicone, żebyśmy nie musieli uczyć się od początku 

obsługi każdego nowego programu czy systemu. W czasie kursu na prawo 

jazdy uczymy się jeździć samochodem, a nie tylko fiatem albo fordem. 

Przyswajamy sobie także zasady ruchu drogowego. My też poznajemy 

ogólne zasady korzystania z komputerów, a nie tylko używania jednego 

czy dwóch programów. 

Komputer to zestaw urządzeń (hardware). Oprogramowanie 

(software) to jego „sens istnienia”. Komputer bez oprogramowania 

jest równie nieprzydatny jak długopis bez wkładu, biblioteka bez książek 

albo motocykl bez paliwa. Obsługa komputera osobistego, jako urządzenia 

ogranicza się właściwie do znalezienia przycisku, którym go włączymy. 

Stwierdzenie, że komputer jest łatwy w obsłudze lub przyjazny 

dla użytkownika, odnosi się więc do oprogramowania. 

Pierwszym programem, z którym mamy 

do czynienia po włączeniu komputera, jest system 

operacyjny. 

System operacyjny to oprogramowanie pośredniczące 

między urządzeniami komputera a programami i nami, 

czyli użytkownikami. 
 

 


