
KARTA PRACY 
 
Temat: Więcej o opracowaniu tekstu - TABUATORY. 
 
 
Polecenia do ćwiczenia: 

 
1. Uruchom edytor tekstu. 

2. Zapisz nowy dokument w swoim folderze pod nazwą TABULATORY. (PAMIĘTAJ!!! 

Zapisuj, co jakiś czas efekty swojej pracy!!!) 

3. Ustaw poziomą orientację strony (Format  Styl strony). 

4. W tytule dokumentu „Wykaz towaru w magazynie” zastosuj wielkość czcionki 20 pt, 

pogrubienie, kursywę i akapit wyśrodkowany, w pozostałym tekście zastosuj 

czcionkę 16 pt. 

5. W nowym wierszu ustaw tabulatory (Akapit  Format Tabulatory): 

 położenie tabulatora: 2 cm, wyrównanie: do lewej; 

 położenie tabulatora: 10 cm, wyrównanie: do prawej; 

 położenie tabulatora: 15 cm, wyrównanie: do środka; 

 położenie tabulatora: 23 cm, wyrównanie: dziesiętne. 

6. Przepisz pierwszy wiersz (od Lp. do Cena za sztukę) wciskając po każdej części tekstu 

przycisk TAB z klawiatury. 

7. Przejdź do nowego wiersza i w pozostałym tekście ustaw znaki wiodące wg wzoru na 

odwrocie strony (Akapit  Format  Tabulatory). 

8. Przepisz tekst. Pamiętaj, aby wciskać przycisk TAB z klawiatury po każdej części 

tekstu. Do następnej linijki przechodź za pomocą klawisza ENTER. 

9. Zapisz końcowy efekt swojej pracy. 



Wykaz towaru w magazynie 

 
 

Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk Jednostka miary Cena za sztukę 

 

1. Mydło .......................................... 10 ---------------------- sztuki _______________________ 2,50 

2. Jabłka ....................................... 53,5 ------------------- kilogramy ______________________ 1,59 

3. Baton ............................................. 5 ---------------------- sztuki _______________________ 2,59 

4. Proszek do prania ....................... 25 ---------------------- sztuki ______________________ 25,90 

5. Szafka ......................................... 11 ---------------------- sztuki _____________________ 114,00 

6. Tkanina .................................. 289,5 ---------------------- metry ______________________ 32,99 

7. Karma ........................................... 1 ---------------------- sztuki _______________________ 9,99 

8. Banany ........................................ 30 ------------------- kilogramy ______________________ 4,33 

9. Tasiemka ozdobna ................... 3,25 ---------------------- metry _______________________ 3,50 

10. Mleko ........................................ 100 ----------------------- litry ________________________ 2,34 

Tabulator lewy (2 cm) 

Tabulator prawy (10 cm) 

Znaki wiodące: ……(nr 2) Tabulator środkowy (15 cm) 

Znaki wiodące: -----(nr 3) 

Tabulator dziesiętny (23 cm) 

Znaki wiodące: ______(nr 4) 


