
 
 

 

 

 

 

 

 

Materiały do kursu ECDL Moduł B3 

  



 
 

B3-1 – Praca z aplikacją 

Osoba posiadająca daną kwalifikację: 
1.1 Praca z dokumentami 
 
 
1.1.1 Uruchamia edytor tekstu, kończy pracę z nim. Otwiera, zamyka dokumenty. 

  
W celu uruchomienia Worda 2010 w systemie Windows 10 należy wybrać Start\Wszystkie 
aplikacje\litera M\Microsoft Office\Microsoft Word 2010. Innym sposobem jest naciśnięcie 
na Pulpicie, jeśli istnieje, ikony Worda. 
Do otwierania dokumentów służy polecenie Plik\Otwórz. Otwiera okno Otwieranie, którym 
można przeglądać zawartość folderów dostępnych w oknie Ten komputer. Gdy jest potrzeba 
otworzenia pliku używanego wcześniej, to należy wybrać Plik\Ostatnio używane. 
 

 
 
Istnieje możliwość otwarcia ostatnio używanego pliku i ostatnio używanego miejsca (folderu). 
Dokument Worda można otworzyć klikając dwa razy lewym przyciskiem myszy na nazwie 
dokumentu. Przy prawidłowym skonfigurowaniu (automatycznie) systemu Windows dwuklik 
otwiera dokument w skojarzonym programie. 
Do zamknięcia dokumentu służy polecenie Zamknij dostępne w menu Plik. Gdy otwarty jest 
jeden dokument polecenie Zamknij zamyka dokument, ale nie zamyka Worda. Można też 
nacisnąć krzyżyk, w prawym, górnym rogu okna programu. Word otwiera każdy dokument w 
oddzielnym oknie.  

 
1.1.2 Tworzy nowy dokument w oparciu o domyślny szablon lub inny, z dostępnych w 
programie: list, fax, życiorys. 

  
Po wybraniu Plik\Nowe otwiera się okno Dostępne szablony. W oknie tym dostępne są 
szablony, umieszczone w standardowych folderach na dysku lokalnym, i pogrupowane 
tematycznie - Szablony w witrynie Office….Szablony mogą znajdować się w dowolnym 
folderze. Szablonem domyślnym jest Pusty dokument.  
 
1.1.3 Zapisuje dokumenty w określonym miejscu na dysku. Zapisuje dokumenty pod inną 
nazwą, w określonym miejscu na dysku.  

  



 
 
Należy wybrać Plik\Zapisz jako. Otworzy się okno Zapisz jako, w którym można wybrać 
miejsce, nazwę i format zapisywanego dokumentu.  
1.1.4 Zapisuje dokumenty jako pliki innego typu: tekstowego, RTF, szablonu, innego 
zależnego od edytora, we wcześniejszej wersji edytora.  

  
Format zapisywanego dokumentu wybiera się w oknie Zapisz jako typ: okna Zapisz jako.  
1.1.5 Porusza się pomiędzy otwartymi dokumentami. 

  
W celu wybrania jednego z otwartych dokumentów należy nacisnąć ikonę Przełącz okna, w 
menu Widok. 
 

 
 
Innym sposobem jest najechanie na ikonę Worda w Pasku zadań Windows i wybranie 
dokumentu z widocznych miniatur lub nazw dokumentów.  

1.2 Zwiększenie wydajności pracy 

 
 
1.2.1 Ustawia podstawowe opcje/preferencje dla aplikacji: nazwa użytkownika, folder 
domyślny, zapisywanie dokumentów. 

  
Po wybraniu Pilik\Opcje\Ogólne można ustawić m.in. nazwę użytkownika i Schemat kolorów. 
Opcje związane z miejscem zapisania plików dostępne są po 



 
 
wybraniu Plik\Opcje\Zapisywanie. 

 

1.2.2 Wykorzystuje dostępną funkcję Pomoc. 
  

Okno Pomoc można otworzyć naciskając ikonę pomocy  znajdującą się w prawej części 
paska menu lub naciskając klawisz F1.  
1.2.3 Powiększa wyświetlanie dokumentu. 

  
Opcje wyświetlania dokumentu ustawiane są w sekcji Powiększenie menu Widok. Po 
naciśnięciu ikony Powiększenie otwiera się okno, w którym znajduje się więcej opcji 
powiększenia widoku. 
 



 
 

 
 
W prawym dolnym rogu okna programu znajduje się pasek Powiększenie. Przesuwając go 
można płynnie zmieniać powiększenie bieżącego arkusza. Klikając w znak + lub – można 
zmienić powiększenie skokowo, o 10%. 
 

  
1.2.4 Wyświetla, ukrywa paski narzędziowe. Odtwarza, minimalizuje Wstążkę. 

  
Zawartość Wstążki i paska Szybki dostęp można ustawić w Opcjach programu Word 2010. 
Opcje otwiera się wybierając Plik\Opcje\Dostosowanie wstążki i Plik\Opcje\Pasek narzędzi 
Szybki dostęp. 
Do zwinięcia Wstążki służy strzałka skierowana do góry, umieszczona na prawym 
końcu Wstążki. 
 



 
 

 
 
Do rozwinięcia Wstążki służy strzałka skierowana do dołu, zastępująca strzałkę zwijającą. 
 

 
 
Zwiniętą wstążkę można również rozwinąć naciskając dowolną pozycję w menu, a następnie 

ikonę pineski , na prawym końcu Wstążki, powoduje trwałe rozwinięcie Wstążki. 
Pasek narzędzi Szybki dostęp można skonfigurować korzystając z menu Dostosuj pasek 
narzędzi Szybki dostęp, rozwijanego po naciśnięciu strzałki znajdującej się z prawej strony 
paska. 
 

  



 
 

 
  

B3-2 – Tworzenie dokumentu 

Osoba posiadająca daną kwalifikację: 
2.1 Wprowadzanie tekstu 

 
 
2.1.1 Zamienia widok wyświetlanego dokumentu. 

  
Widok wyświetlanego dokumentu można zmienić w sekcji Widok dokumentu w menu Widok. 
 

  
2.1.2 Wprowadza tekst do dokumentu. 

  
Tekst wprowadzany jest do dokumentu, w miejscu, w którym znajduje się kursor tekstowy 
(pionowa kreska). Czcionkę, jej rozmiar i styl, ustawia się w sekcji Czcionka menu Narzędzia 
główne. Rysunki ikon symbolizują efekty, z którymi są związane. 
 

  
2.1.3 Wprowadza symbole i znaki specjalne, takie jak np. ©, ®, ™.  

  
Aby wstawić symbol należy nacisnąć ikonę Symbol w sekcji Symbole menu Wstawianie. 
Następnie można wybrać potrzebny znak. 
 



 
 

 
 
Niektóre znaki można wprowadzić korzystając ze skrótów klawiaturowych. Jest to litera 
wciskana razem z klawiszami Ctrl+Alt, np. Ctrl+Alt+R to ®.  

2.2 Zaznaczanie, edycja tekstu 

 
 
2.2.1 Wyświetla, ukrywa znaki formatowania: spacje, końca akapitu, znaki ręcznego podziału 
wyrazów, tabulatorów. 

  

Do wyświetlania/ukrywania znaków formatowania służy ikona  umieszczona w 
sekcji Akapit menu Narzędzia główne.  
2.2.2 Zaznacza pojedyncze znaki, słowa, linie, akapity, cały tekst. 

  
Podstawowym sposobem zaznaczania tekstu jest przeciąganie myszą, z naciśniętym lewym 
przyciskiem, nad zaznaczanym tekstem. Przy zaznaczaniu małej liczby znaków może być 
wygodniejsze skorzystanie z klawiatury. Należy ustawić kursor obok pierwszego znaku i, z 
naciśniętym klawiszem Shift, przesuwać kursor za pomocą klawiszy kursora. 
W celu zaznaczenia całego wyrazu należy wykonać dwuklik w obrębie tego wyrazu. 
W celu zaznaczenia całej linii tekstu należy kliknąć na lewym marginesie, na wysokości 
zaznaczanej linii. 
W celu zaznaczenia całego akapitu należy wykonać dwuklik, na lewym marginesie, na obok 
zaznaczanego akapitu. 
W celu zaznaczenia całego tekstu należy kliknąć trzy razy w lewy margines. Cały tekst można 
zaznaczyć korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl+A. Można również skorzystać z 
polecenia Zaznacz\Zaznacz wszystkodostępnego w menu Narzędzia główne. 
 

  



 
 
2.2.3 Edytuje tekst przez wprowadzanie, usuwanie znaków, słów w istniejącym tekście, 
zastępuje istniejący tekst. 

  
Wprowadzanie tekstu rozpoczyna się od ustawienia kursora w odpowiednim miejscu. 
Następnym krokiem jest pisanie tekstu. 
Zastąpienie tekstu innym rozpoczyna się od zaznaczenia tekstu przeznaczonego do wymiany. 
Następnie należy wpisać nowy test (lub wkleić). 
Usuwanie znaków rozpoczyna się od ustawienia kursora. Do kasowania znaków na lewo od 
kursora służy klawisz Backspace, a do usunięcia znaków na prawo od kursora klawisz Delete 
(Del).  
2.2.4 Używa prostego wyszukiwania podanego słowa, frazy. 

  
W celu wyszukania słowa lub frazy należy wcisnąć ikonę Znajdź (Ctrl+F) w menu Narzędzia 
główne. Otworzy się pionowe okno Nawigacja, w którym, w pasku z lupą, należy wpisać 
szukany tekst. W oknie pojawią się fragmenty tekstu z szukanym słowem. 
 

  
2.2.5 Używa prostego zastępowania określonego słowa, frazy. 

  
Aby zastąpić słowo innym należy wcisnąć ikonę Zamień w menu Narzędzia główne. Otworzy 
się okno Znajdowanie i zamienianie. W okienku Znajdź należy wpisać zamieniane słowo, a w 
okienku Zamień na słowo wstawiane. Następnie należy wcisnąć przycisk Zamień lub Zamień 
wszystko. 



 
 
 

 
2.2.6 Kopiuje, przenosi tekst w jednym dokumencie i między wieloma otwartymi 
dokumentami. 

  
Trzeba kolejno: 
- zaznaczyć kopiowany (przenoszony) tekst; 

- wcisnąć Kopiuj (Ctrl+C)  lub Wytnij (Ctrl+X) ; 
- ustawić kursor w miejscu docelowym (w docelowym dokumencie); 

- wcisnąć Wklej (Ctrl+V)  .  
2.2.7 Usuwa tekst. 

  
Usuwany tekst należy zaznaczyć, a następnie nacisnąć klawisz Delete (Del).  
2.2.8 Używa funkcji Cofnij i Ponów. 

  
Obie funkcje umieszczone są, standardowo, w Pasku szybkiego dostępu. Użycie 

polecenia Cofnij (Ctrl+Z) cofa ostatnią operację. Strzałka umieszczona obok ikony Cofnij 
pozwala na jednoczesne cofnięcie większej liczby operacji. Użycie 

polecenia Powtórz  lub  (Ctrl+Y) wykonuje ponownie cofniętą czynność.  

B3-3 – Formatowanie 

Osoba posiadająca daną kwalifikację: 
3.1 Tekst 

 
 
Narzędzia formatowania teksu znajdują się w sekcji Czcionka menu Narzędzia główne. Tekst, 
przeznaczony do formatowania należy zaznaczyć. Opisy są dostępne po najechaniu kursorem 
na odpowiednią ikonę. 
Po naciśnięciu kwadratowego przycisku, na prawo od nazwy sekcji Czcionka, otwiera się 
okno Czcionka, w którym zebrane są ustawienia podstawowe i zaawansowane czcionek.  

  



 
 

 



 
 

  

3.1.1 Zmienia format tekstu: krój i wielkość czcionki. 
  



 
 

  
 

   

3.1.2 Zmienia styl czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkreślona.Zmienia styl 
czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkreślona. 

  

  
 



 
 

 
Naciśnięcie strzałki obok ikony podkreślenia daje możliwość wyboru sposobu podkreślenia.  

3.1.3 Wstawia indeksy górne i dolne.  
  

   
3.1.4 Zmienia kolor czcionki.  

  



 
 

 

 
3.1.5 Stosuje duże znaki (kapitaliki, wersaliki). 

  

 

  
3.1.6 Stosuje automatyczne dzielenie wyrazów.  



 
 

  

  

3.2 Akapity 

 
 
Narzędzia formatowania teksu znajdują się w sekcji Akapit menu Narzędzia główne. Akapit, 
przeznaczony do formatowania należy zaznaczyć. Akapit zaznacza ustawienie kursora w 
obrębie akapitu. Akapity są ograniczone znakiem akapitu (¶). Znaki akapitu, i inne ukryte 
symbole formatowania, są widoczne po naciśnięciu ikony ze znakiem akapitu (Pokaż 
wszystko) znajdującej się w sekcji Akapit menu Narzędzia główne. Opisy są dostępne po 
najechaniu kursorem na odpowiednią ikonę. 
Po naciśnięciu kwadratowego przycisku, na prawo od nazwy sekcji Akapit, otwiera się okno 
Akapit, w którym zebrane są ustawienia podstawowe i zaawansowane akapitów.  

  



 
 

 



 
 

  
3.2.1 Tworzy, zwielokrotnia akapity. 

  
Początkiem akapitu jest początek tekstu lub koniec innego akapitu. Nowy akapit tworzony jest 
przez naciśnięcie klawisza Enter, w miejscu rozpoczęcia akapitu. Znak końca akapitu jest 
również miejscem przejścia do nowego wiersza. Koniec akapitu usuwa się jak inne znaki.  

3.2.2 Wstawia i usuwa znaki przejścia do nowej linii. 
  

Znak przejścia do nowej linii ( ) wstawiany jest kombinacją klawiszy Shift+Enter. Znak ten 
jest nazywany miękkim końcem wiersz i oznacza przejście do nowej linii, bez kończenia 
akapitu. Znak usuwany jest tak jak inne znaki.  



 
 
3.2.3 Stosuje dobre praktyki wyrównywania tekstu, używa wyrównaj tekst, wcięcia i 
tabulatory zamiast spacji. 

  
Nie należy używać spacji, jako narzędzia wyrównywania tekstu. Służą do tego narzędzia 
wyrównania, wcięcia i tabulatory.  

3.2.4 Wyrównuje tekst: do lewej, do prawej, do lewej i prawej (justowanie), wyśrodkowuje 
akapit. 

  
Narzędzia znajdują się w sekcji Akapit menu Narzędzia główne. 
 

  

   

 
  

3.2.5 Stosuje wcięcia akapitu: do lewej, do prawej, wcięcie pierwszego wiersza. 
  

Wszystkie operacje można wykonać przesuwając odpowiednie uchwyty znajdujące się na 
linijce, nad dokumentem. 
 

 
Wcięcia można dokładnie ustawić w oknie Akapit w menu Narzędzia główne i w 
sekcji Akapit menu Układ.  

 
  



 
 
3.2.6 Wstawia, usuwa i używa tabulatory (tabulator lewy, środkowy, prawy, dziesiętny). 

  
Typy tabulatorów 
 

  
 

  
 
Z lewej strony, nad nazwą tabulatora, widoczny jest symbol oznaczający dany tabulator w 
programie Word. Poniżej przykłady użycia tabulatorów. Podane położenia tabulatorów 
odnoszą się do miarki z ilustracji. 
 

 
Tabulatory można wstawić i usunąć za pomocą myszki lub okna Tabulatory. W jednym 
wierszu może być ustawione kilka tabulatorów. 
W celu wstawienia tabulatora, za pomocą myszy, należy ustawić kursor na symbolu typu 
tabulatora, umieszczonym przed linijką. Następnie należy klikać, aż pojawi się odpowiedni 
tabulator. Po wybraniu tabulatora należy kliknąć w linijkę, w miejscu, w którym tabulator ma 
się pojawić. Poniżej symbole tabulatorów na linijce. 
 

 
W celu usunięcia tabulatora należy ustawić kursor na usuwanym tabulatorze i, trzymając 
naciśniety lewy przycisk myszy, pociągnąć w dół, pod linijkę. 



 
 
Do dokładnego ustawiania tabulatorów służy okno Tabulatory. Położenie tabulatora wpisywane 
jest w okienku Pozycja tabulatora. W sekcji Wyrównanie wybierany jest typ tabulatora. Wybór 
zatwierdzany jest naciśnięciem przycisku Ustaw. 

  

 
  

3.2.7 Stosuje dobre praktyki w oddzielaniu paragrafów odstępami zamiast oddzielać akapity 
klawiszem Enter.  

  
Nie powinno się stosować wciskanego parokrotnie klawisza Enter. Zamiast tego należy użyć 
odstępów przed, lub po akapicie.  

3.2.8 Ustawia odstępy przed i po akapicie. Wstawia odstęp pojedynczy, 1,5 linio-wy, o 
podwójnej linii odstępu wewnątrz akapitów. 

  
Ostępy przed i po akapicie można ustawić w oknie Akapit w menu Narzędzia główne i w sekcji 
Akapit menu Układ. W menu Projektowanie dostępne jest narzędzie Odstępu akapitu służące 
do określania odstępów w całym dokumencie. 
Do ustalania odstępów między wierszami służy narzędzie Interlinia dostępne w menu 
Narzędzia główne i w oknie Akapit. 



 
 
 

   

 
  

3.2.9 Stosuje znaki wypunktowania, numerowania dla prostej listy (z jednym poziomem 
zagłębienia). Zmienia w prostej liście różne standardowe znaki wypunktowania, numerowania. 

  
Odpowiednie narzędzia są dostępne w sekcji Akapit menu Narzędzia główne. 
 

 



 
 

 
 



 
 

  
 



 
 

 



 
 

  

 
  

3.2.10 Stosuje obramowania wokół akapitu, cieniowanie/zmiana koloru tła akapitu. 
  

W celu zmiany obramowania akapitu, należy zaznaczyć akapit, a następnie nacisnąć strzałkę 
obok ikony Obramowanie w sekcji Akapit menu Narzędzia główne. 
 



 
 

 

 
W opisie ikony Obramowanie użyta jest nazwa aktualnie wybranego typu obramowania. 
 
Po wybraniu, z rozwiniętego menu, Obramowanie i cieniowanie można dokładnie określić 
atrybuty obramowania. 
 



 
 

 
Gdy zaznaczony jest tekst w akapicie, należy zwrócić uwagę czy w okienku Zastosuj do 
wybrany jest Akapit. 
 
Kolor tła akapity można wybrać po naciśnięciu strzałki obok ikony Cieniowanie w 
sekcji Akapit menu Narzędzia główne. 



 
 
 

   

 
  

 

3.3 Style 

 
 
Style to gotowe wzorce formatowania znaków i akapitów. Dostępne są w 
sekcji Style menu Narzędzia główne. Użytkownik ma możliwość używania, modyfikowania i 
tworzenia własnych styli. 
Po naciśnięciu ikony Więcej (strzałka z kreską) otwiera się okno (po prawej) z pełną galerią 
gotowych styli.  

  



 
 

 

 
 
Naciśnięcie przycisku Style (mały kwadrat ze strzałką na prawo od nazwy sekcji Style) otwiera 
się okno Style. W oknie tym style przeznaczone do formatowania znaków oznaczone są literą 
a, a style przeznaczone do formatowania akapitów literą ¶. Część styli oznaczona jest dwoma 
literami – są przeznaczone do formatowania znaków (liter, czcionek) i akapitów. 
 



 
 

 

 



 
 
 
 

 
  

3.3.1 Stosuje różne style czcionek do wybranych fragmentów tekstu. 
  

W celu zastosowania stylu do czcionek należy zaznaczyć formatowany tekst i kliknąć nazwę 
stosowanego stylu.  

3.3.2 Stosuje różne style akapitów do wybranych fragmentów tekstu. 
  

W celu zastosowania stylu do akapitu należy zaznaczyć formatowany akapit i kliknąć nazwę 
stosowanego stylu.  

3.3.3 Stosuje narzędzie Kopiuj format. 
  

Do kopiowania styli służy narzędzie Malarz formatów, którego ikona znajduje się w 
sekcji Schowek menu Narzędzia główne. 
 

 
 
Uwagi 
Aby rozpocząć wystarczy ustawić kursor w obrębie tekstu z kopiowanym formatem. Aby 
skończyć możliwość kopiowania, po dwukrotnym kliknięciu w Malarza formatów, należy 
nacisnąć klawisz Esc lub kliknąć raz w ikonę Malarza formatów.  

B3-4 – Obiekty 

Osoba posiadająca daną kwalifikację: 
4.1 Tworzenie tabel 

 
 
4.1.1 Tworzy tabele gotowe do wprowadzenia danych. 

  
Tabele tworzy się po wciśnięciu ikony Tabela w sekcji Tabele menu Wstawianie. 
 



 
 

 
 
W rozwiniętym menu dostępne jest kilka sposobów wstawienia tabeli. 
Zaznaczenie komórek na widocznym diagramie. 
 



 
 

 
 
W trakcie przeciągania kursora po diagramie, program rysuje tabelę i podaje liczbę wierszy i 
kolumn. 
 
Skorzystanie z polecenia Wstaw tabelę… i podanie parametrów tabeli. 
 

 
 



 
 
Rysowanie tabeli po wybraniu polecenia Rysuj tabelę. 
 

 
 
Po rozpoczęciu rysowania tabeli Wstążka przełącza się na menu Projektowanie. W 
sekcji Rysowanie obramowań jest możliwość zamiany narzędzia Rysuj tabelę na Gumkę, która 
wyciera narysowane krawędzie. Krawędzie można usuwać, również, rysując z wciśniętym 
klawiszem Shift. 
 
Wstawienie tabeli arkusza kalkulacyjnego Excel, po wybraniu polecenia Arkusz kalkulacyjny 
programu Excel. 
 

 
 



 
 
Polecenie osadza w dokumencie Worda arkusz Excela o wymiarach określonych, 
przeciąganiem narożników, przez użytkownika. 
 
Wstawienie gotowego szablonu, po wybraniu polecenia Szybkie tabele. Ta opcja pozwala na 
wstawienie tabeli zgodnej z dostępnymi, w programie, szablonami.  

 
  

4.1.2 Wstawia, edytuje dane w tabeli. 
  

W celu wstawienia lub edytowania zawartości komórki należy umieścić kursor w edytowanej 
komórce i przystąpić do edycji. Zawartość komórki można wpisać lub wkleić z innego 
miejsca.  

4.1.3 Zaznacza wiersze, kolumny, komórki, całą tabelę. 
  

W celu zaznaczenia wiersza należy ustawić kursor z lewej strony zaznaczanego wiersza i 
nacisnąć lewy przycisk myszy. Wiersz zostanie zacieniowany i pojawi się pasek z narzędziami. 
 

 
 
W celu zaznaczenia kolumny należy ustawić kursor na zaznaczaną kolumną i, po pojawieniu 
się małej czarnej strzałki, nacisnąć lewy przycisk myszy. 
 

 
 
W celu zaznaczenia kilku wierszy/kolumn należy, po naciśnięciu lewego przycisku myszy, 
przeciągnąć kursor, tak by zaznaczyć potrzebny obszar. 
W celu zaznaczenia komórki, lub kilku, należy ustawić kursor w pierwszej komórce i z 
naciśniętym lewym przyciskiem myszy przeciągnąć do ostatniej zaznaczanej komórki. 
W celu zaznaczenia całej tabeli należy umieścić kursor na uchwycie, widocznym nad lewym, 
górnym narożnikiem tabeli, i nacisnąć lewy przycisk myszy.  

 



 
 

  
4.1.4 Wstawia, usuwa wiersze i kolumny. 

  
Polecenia wstawiania i usuwania wierszy i kolumn znajdują się w menu Układ, które jest 
widoczne po umieszczeniu kursora w obrębie tabeli lub zaznaczeniu tabeli. 
 

 
 
W menu podręcznym, dostępnym po umieszczeniu kursora w obrębie tabeli, dostępne są 
polecenie Wstawi Usuń komórki… 

 

  

 
  

4.2 Formatowanie tabeli 

 
 
4.2.1 Zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy. 

  



 
 
Narzędzia są dostępne w sekcji Rozmiar komórki menu Układ grupa Narzędzia tabel. 
Odpowiednie narzędzia dostępne są, również, w oknie Właściwości tabeli. Okno można 
otworzyć naciskając ikonę Właściwości w menu Układ (Narzędzia tabel) lub w menu 
podręcznym tabeli. 

  

4.2.2 Zmienia szerokość obramowania komórki tabeli, stylu i koloru linii obramowania. 
  

Obramowanie komórek można formatować w oknie Obramowanie i cieniowanie. 
 



 
 

 
 
Okno można otworzyć wciskając ikonę Obramowanie w menu Narzędzia 
główne lub Obramowanie w menu Projektowanie. Obramowanie jest też dostępne w menu 
podręcznym tabeli.  

 
  

4.2.3 Wprowadza cieniowanie/zmianę koloru tła dla komórek tabeli. 
  

Narzędzie Cieniowanie jest dostępne w tych samych miejscach, co Obramowanie.  

4.3 Obiekty graficzne 

 
 
4.3.1 Wstawia obiekty (obraz, rysunek, grafika, wykres) do określonego miejsca w 
dokumencie. 

  
Do wstawiania obiektów graficznych służą narzędzia umieszczone w 
sekcji Ilustracje menu Wstawianie. 
 



 
 

 
 
Do wstawiania obiektów zawartych w plikach z własnego komputera, lub komputerów 
połączonych, służy ikona Obrazy. Ikona Clipart pozwala na wstawienie rysunków z 
dołączonych do programu kolekcji. Po jej naciśnięciu otwiera się, z boku, okno Clipart, w 
którym można przeglądać podzielone tematycznie kolekcje. 
 

  

 
  

4.3.2 Zaznacza obiekty. 
  

Aby zaznaczyć obiekt, należy ustawić kursor w obszarze obiektu i nacisnąć lewy przycisk 
myszy.  

4.3.3 Kopiuje, przenosi obiekty wewnątrz dokumentu lub pomiędzy otwartymi dokumentami. 
  

Po zaznaczeniu obiektu, należy wybrać polecenie Kopij, umieścić kursor w miejscu docelowym 
i wybrać polecenie Wklej.  



 
 
4.3.4 Zmienia rozmiar, usuwa obiekty. 

  
Narzędzia zmiany wymiarów znajdują się w sekcji Rozmiar menu Formatowanie. Są również 
dostępne, po wybraniu w menu podręcznym obiektu, polecenia Rozmiar i położenie… Po 
wybraniu polecenia w menu podręcznym otworzy się okno Układ, w którym dostępne są opcje 
zmiany rozmiaru. 
 

 
 
Okno można otworzyć naciskając przycisk umieszczony w sekcji Rozmiar menu Formatowanie, 
na prawo od nazwy sekcji. 
 



 
 

 
 
W oknie Układ, zakładka Rozmiar, można zmienić rozmiar grafiki z zachowaniem proporcji lub 
bez. Po wyłączeniu przełącznika Zablokuj współczynnik proporcji można dowolnie zmieniać 
wymiary. W celu usunięcia obiektu, należy go zaznaczyć i nacisnąć klawisz Del (Delete).  

B3-5 – Korespondencja seryjna 

Osoba posiadająca daną kwalifikację: 
5.1 Przygotowanie korespondencji seryjnej 

 
 
Korespondencja seryjna służy do przygotowania wielu dokumentów, które różnią się tylko 
pewną liczbą pól. Najczęściej zmieniają się dane adresowe. 
Elementami korespondencji seryjnej są dokument główny, źródło danych (lista adresowa) i 
dokument wynikowy. Dokument główny zawiera treść dokumentu z zaznaczonymi polami, w 
których zawartość zmienia się w zależności od egzemplarza dokumentu. Źródło danych 
zawiera tabelę z danymi, które będą wstawiane do kolejnych egzemplarzy dokumentu. Każdy 
wiersz tabeli zawiera dane dla jednego dokumentu. Tabela może być dokumentem MS Word, 
MS Excel lub MS Access. Nazwy kolumn tabeli są nazwami pól wykorzystywanych w 
dokumencie głównym. 
Istotne jest aby w dokumencie z danymi nie było, przed tabelą, żadnych wierszy, nawet 
pustych. 
Operacje potrzebne do przygotowania korespondencji seryjnej można wykonać wspierając się 
kreatorem, który uruchamiany jest po wybraniu polecenia Kreator korespondencji seryjnej 
krok po kroku… Polecenie dostępne jest po naciśnięciu ikony Rozpocznij koresp. ser. w sekcji 
Rozpoczynanie korespondencji seryjnej menu Korespondencja.  

5.1.1 Otwiera, przygotowuje dokument jako główny dokument korespondencji seryjnej. 
  

Korespondencję seryjną rozpoczyna się od wybrania typu dokumentu.Służy do tego 
ikona Rozpocznij koresp. ser. w sekcji Rozpoczynanie korespondencji 
seryjnej menu Korespondencja. 
 



 
 

 
 
Dokumentem głównym może być wczytany, gotowy dokument, lub dokument edytowany, na 
bieżąco.  

 
  

5.1.2 Wybiera adresatów (źródło danych) korespondencji seryjnej, również innego typu niż 
dokument tekstowy. 

  
Źródło danych wybierane jest po naciśnięciu ikony Wybierz adresatów w sekcji Rozpoczynanie 
korespondencji seryjnej menu Korespondencja. Często wybiera się Użyj istniejącej listy i 
wskazuje się odpowiedni plik. 
 

 
 
Wybrany plik z danymi adresatów można edytować, po wciśnięciu ikony Edytuj listę 
adresatów, dostępną w sekcji Rozpoczynanie korespondencji seryjnej menu Korespondencja.  

 
  

5.1.3 Wstawia pola korespondencji seryjnej w dokument główny (list, etykiety adresowe). 
  



 
 
Pola korespondencji seryjnej wstawia się po naciskając ikony Wstaw pola koresp. ser.. Po 
naciśnięciu ikony pojawi się lista pól. Na rysunku jest lista z przykładowego źródła danych. 
 

 
 
Pola wstawiamy w odpowiednie miejsca dokumentu. Wstawione pola ograniczone są 
podwójnym ostrym nawiasem: «imię» «nazwisko». 

 
  

5.2 Wydruki korespondencji seryjnej 

 
 
5.2.1 Łączy adresatów z dokumentem głównym, etykietą adresową jako nowy plik lub 
wydruk. 

  
W celu połączenia adresatów z dokumentem głównym należy wybrać Zakończ i scal z sekcji 
Kończenie menu Korespondencja. Można wybrać jedną z trzech widocznych poniżej opcji. 
Bezpiecznym, ze względu na możliwość kontroli przed drukiem, jest wybranie Edytuj 
poszczególne dokumenty. 
 

 
 
Otwiera się wtedy okno Scalanie z nowym dokumentem i można wybrać zakres scalanych 
danych. 



 
 
 

  

 
  

5.2.2 Drukuje dokumenty w korespondencji seryjnej: listy, etykiety. 
  

Gotowy dokument wynikowy korespondencji seryjnej drukuje się, tak jak inne dokumenty.  

 

B3-6 – Przygotowanie wydruków 

Osoba posiadająca daną kwalifikację: 
6.1 Ustawienia 

 
 
6.1.1 Zmienia orientację dokumentu: pozioma, pionowa. Zmienia rozmiar papieru. 

  
Orientację dokumentu ustawia się po naciśnięciu ikony Orientacja w sekcji Ustawienia strony 
menu Układ. 
 

 
 
Zmianę rozmiaru papieru wykonać można po wciśnięciu ikony Rozmiar, w tym samym menu. 
Można wtedy wybrać jeden z typowych rozmiarów papieru lub polecenie Więcej rozmiarów 
papieru… Polecenie powoduje otwarcie okna Ustawienia strony z zakładką Papier. Pozwala to 
na wybór z większej liczby formatów oraz wybór opcji Rozmiar niestandardowy. 



 
 
 

  

 
  

6.1.2 Zmienia marginesy całego dokumentu: górne, dolne, lewe, prawe. 
  

Marginesy można zmienić po naciśnięciu, w sekcji Ustawienia strony menu Układ strony, 
ikony Marginesyi wybraniu Marginesy niestandardowe… Otworzy się zakładka Marginesy w 
oknie Ustawienia strony. 



 
 
 

  

 
  

6.1.3 Stosuje dobre praktyki dodawania stron: wykorzystuje opcję Podział tekstu na strony 
(page break) zamiast używania klawisza Enter. 

  



 
 
Do podziału tekstu na strony służy Podział strony w sekcji Strony menu Wstawianie. 
 

  

 
  

6.1.4 Wstawia do dokumentu, usuwa, opcję Podział tekstu na strony. 
  

Podział strony jest widoczny po włączeniu, w menu Narzędzia główne, opcji Pokaż 
wszystko (¶), i wyglądała jak poniżej. 

 
Aby usunąć podział strony należy postępować tak jak przy kasowaniu pojedynczego znaku.  

6.1.5 Dodaje, edytuje tekst z użyciem stopek i nagłówków. 
  

Nagłówek umieszczony jest u góry strony, a stopka na dole. 
 

 

 
 
Położenie oraz rozróżnienie stron parzystych, nieparzystych i pierwszej strony można ustalić w 
oknie Ustawienia strony (zakładka Układ) menu Układ lub w 
sekcji Położenie menu Projektowanie w grupie Narzędzia nagłówków i stopek. 
W celu rozpoczęcia edycji nagłówka/stopki należy nacisnąć ikonę Nagłówek/Stopka w 



 
 
menu Wstawianie lub Projektowania. Edycję nagłówka/stopki można rozpocząć wykonując 
dwuklik w obszarze nagłówka/stopki. 
 

 
 
Edycję nagłówka/stopki można zakończyć dwuklikiem w obszarze głównego tekstu.  

 
  

6.1.6 Dodaje pola tekstowe w nagłówkach, stopkach: datę, numer strony, nazwę pliku. 
  

Pole tekstowe można dodać po wciśnięciu ikony Pole tekstowe w 
sekcji Tekst menu Wstawianie. 
Inne obiekty wstawia się wybierając odpowiednie ikony w 
sekcji Wstawianie menu Projektowanie w grupie Narzędzia nagłówków i stopek. 
 

 
 
Nazwa pliku dostępna jest po wybraniu, w menu jak wyżej, Szybkie 
części/Pole/Kategorie/Informacje o dokumencie/FileName.  

 
  

6.1.7 Wstawia do dokumentu automatyczne numerowanie stron. 
  

W celu wstawienia numerowania stron należy Numer strony w menu Wstawianie i wybrać 
położenie numeracji. 
 



 
 

 
 
Numer strony można formatować po wybraniu polecenia Formatuj numery stron… Polecenie to 
znajduje się w rozwijanym menu, dostępnym po naciśnięciu ikony Numer strony. 
Ikona Numer strony dostępna jest w menu Wstawianie i w menu Projektowania w 
grupie Narzędzia nagłówków i stopek. 
 

  

 
  



 
 

6.2 Sprawdzenie dokumentu i drukowanie 

 
 
6.2.1 Sprawdza błędy w dokumencie i je poprawia: błędy ortograficzne, powtórki wyrazów. 

  
Do sprawdzania pisowni służy polecenie Pisownia i gramatyka, dostępne w menu Recenzja. 
Przed rozpoczęciem sprawdzania pisowni należy ustawić kursor przed sprawdzanym tekstem i 
nacisnąć ikonę Pisownia i gramatyka. Otworzy się okno Pisownia i gramatyka i rozpocznie się 
sprawdzanie pisowni. Po znalezieniu błędu zostanie on zaznaczony (czerwone podkreślenie), a 
w oknie Sugestie:, okna Pisownia i gramatyka, zostanie wyświetlona propozycja poprawy. 
Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o zmianie lub ignorowaniu błędu. W oknie Nie ma 
w słowniku można wprowadzić własne propozycje korekty. 
 

 
 
Po zakończonym sprawdzaniu pisowni program wyświetla stosowny komunikat. 
 

  

 
  

6.2.2 Dodaje słowa do słownika użytkownika przy użyciu opcji sprawdzania pisowni. 
  

Po znalezieniu, przez program, błędu, który błędem nie jest, użytkownik może dodać 
zaznaczone słowo do słownika, naciskając przycisk Dodaj w oknie Pisownia i gramatyka. 



 
 
Można, również, skorzystać, po najechaniu kursorem na zaznaczone słowo, z menu 
podręcznego. Dostępne są tam propozycje zmiany i polecenia Zignoruj wszystkie i Dodaj do 
słownika.  

 
  

6.2.3 Korzysta z podglądu wydruku dokumentu. 
  

Podgląd wydruku wyświetlany jest po wybraniu Plik/Drukuj.  

6.2.4 Drukuje dokument na zainstalowanej drukarce przy użyciu opcji wydruku: drukuj cały 
dokument, wybrane strony, liczba kopii. 

  
Wszystkie ustawienia dostępne są po wybraniu Plik/Drukuj.  

Moduł B3 

 

Testy próbne 

 
 
Test 1  

 

 

Test 1 

 
 
Przed rozpoczęciem testu nalezy pobrać na Pulpit plik testprobny_B3t1.zip i rozpakować go do 
folderu testprobny_B3t1. 
Określenia: dysk wskazany przez egzaminatora, dysk egzaminacyjny, użyte w poleceniach, 
oznaczają folder testprobny_B3t1. 

 
 

1. Uruchomić edytor pisma oraz otworzyć plik dynia.docx znajdujący się na dysku wskazanym przez 
egzaminatora. 

2. Zapisać ten plik pod nazwą dania.docx na dysku wskazanym przez egzaminatora. 

3. Zmienić czcionkę w całym dokumencie na Arial 12 pkt., a rozmiar strony na A4. 

4. Ustawić wcięcie pierwszego wiersza, zaczynającego się od Obraną cebulę… na 1,5 cm. 

5. Ustawić marginesy w dokumencie: prawy na 1,5 cm, lewy na 3,5 cm. 

6. Wyjustować tekst i użyć opcji automatycznego dzielenia wyrazów dla całego dokumentu. 

7. Wprowadzić do tekstu Czar dań z dyń znajdującego się w tytule dokumentu format pochylony 
i podkreślony. 

8. Ustawić tekst tytułu 2,5 cm od prawego marginesu na stronie, za pomocą tabulatora. 

9. Dokonać podziału dokumentu na strony wstawiając znaki podziału stron przed tekstami Powidła 
dyniowo-pomarańczowe, Zapiekanka (dla 4 osób) oraz Korzenny placek z dyni. 

10. Ustawić odstępy pomiędzy akapitami na pierwszej stronie na 4 pkt przed akapitem i 8 pktza akapitem. 

11. Sformatować tekst To były dania z dyni znajdujący się na końcu dokumentu tak, aby zapisany był 
zieloną czcionką. 

http://www.jama.edu.pl/ecdl/b3_test1.html
http://www.jama.edu.pl/ecdl/pliki/testprobny_B3t1.zip


 
 

12. Zdefiniować niebieską ramkę o grubości 3 pkt otaczającą tekst zapisany zieloną czcionką. 

13. Ustawić tekst w ramce 3 cm od prawego marginesu na stronie. 

14. Umieścić tekst Dyniowe dania w nagłówku dokumentu. Wyśrodkować zawartość nagłówka. 

15. Wstawić numerację stron w prawym, dolnym rogu każdej strony w dokumencie. Użyć numeracji 
rzymskiej (czyli I, II, III itd.). 

16. Zamienić listę numerowaną na listę wypunktowaną. 

17. Ustawić listę wypunktowaną 2 cm od lewego marginesu na stronie. 

18. Ustawić odstępy pomiędzy liniami tekstu w liście wypunktowanej na półtora wiersza. 

19. Wstawić na koniec pierwszej strony dokumentu rysunek z pliku placuch.jpg znajdujący się na dysku 
wskazanym przez egzaminatora. 

20. Ustawić wysokość wstawionego rysunku na 4,5 cm a szerokość na 3 cm i wyrównać rysunek 
do prawego marginesu na stronie. 

21. Na końcu dokumentu, na nowej stronie, utworzyć tabelę o trzech kolumnach i trzech wierszach, 
z obramowaniem o szerokości 1,5 pkt. Szerokość kolumn, kolejno od lewej: 2 cm, 6 cm, 6 cm. 
Wysokość pierwszego wiersza ustawić na 1 cm. 

22. Do komórek pierwszego wiersza wprowadzić nagłówki kolumn, kolejno: Lp., Nazwa, Skład. 
Czcionka Arial 12pkt. Wszystkie nagłówki wyśrodkować w pionie i w poziomie 

23. Użyć programu sprawdzającego pisownię. Wprowadzić konieczne poprawki. Zapisać dokument. 

24. Zapisać dokument do pliku pdf, o nazwie dania.pdf. Plik na dysku wskazanym przez egzaminatora. 

25. Otworzyć nowy, pusty dokument. 

26. Przekopiować do nowego dokumentu całą pierwszą stronę z pliku dania.docx. 

27. Wykorzystując dostępne w edytorze style, sformatować tekst w pierwszej linii nowego dokumentu 
stylem Nagłówek 2. 

28. Wstawić cztery symbole bomba (użyć symbolu  z czcionki Wingdings) nad pierwszą linię tekstu 
w nowym dokumencie. 

29. Zapisać nowy dokument w formacie strony sieci Web (format html) pod nazwą bomba.html. Zamknąć 
dokument i powrócić do dokumentu dania.docx. 

30. Korespondencja seryjna: użyć dokumentu dania.docx jako dokumentu głównego korespondencji 
seryjnej. 

31. Użyć pliku dane.docx znajdującego się na dysku wskazanym przez egzaminatora jako pliku z danymi 
do korespondencji seryjnej. Wstawić na początku pierwszej strony (trzy linie powyżej tytułu) dokumentu 
głównego korespondencji seryjnej odpowiednie pola z pliku z danymi 
<<Nazwisko>> 
<<Adres>> 
<<Kod>>. 

32. Scalić dokument z danymi z dokumentem głównym w plik korespondencji seryjnej. Zapisać nowo 
utworzony plik pod nazwą dandyn.docx na dysku wskazanym przez egzaminatora. Zamknąć wszystkie 
otworzone dokumenty i zakończyć pracę z edytorem. 

 
 


