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Zadanie 1. 

Przygotuj w edytorze tekstu (używając w tym celu tabulatorów): 

 spis produktów i ich cen w sklepie spożywczym: 

baton 2,50 zł 

lizak 1,50 zł 

bombonierka 15,00 zł 

guma do żucia 2,50 zł 

sok owocowy 3,00 zł 

woda mineralna 2,00 zł 

czekolada z orzechami 5,50 zł 

 

  

 

 

 

Zadanie 2. 

Przygotuj w edytorze tekstu tekst zaproszenia na ważną uroczystość (kolacja, zebranie, 

spektakl itp.) dla 10 osób wykorzystując w tym celu narzędzie kreatora korespondencji 

seryjnej.  

 Pamiętaj o przygotowaniu ciekawego pod względem graficznym szablonu dokumentu. 

W tym celu możesz także skorzystać z opcji wstawiania obrazów, np. logotypu firmy, 

której pracujesz lub danego przedsięwzięcia (Wstaw/Obraz/Z pliku); ozdobnej linii 

poziomej (Wstaw/Linia pozioma) itp. 

Zadanie 3. 

 Wyszukaj w Internecie tekst piosenki (w języku polskim) Twojego ulubionego artysty 

i skopiuj go do programu Writer. (Edycja/Wklej specjalnie/Niesformatowany tekst). 

 Nazwisko autora oraz wykonawcy należy umieścić na górze dokumentu. 

Aby przygotować taką wersję 

tabulatorów ze znakami wiodącymi 

należy użyć opcji: 

Format/Akapit/Tabulatory/Znak-

wypełniacz 
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 Wstaw nagłówek w dokumencie: Moje ulubione piosenki 

 Wstaw stopkę w dokumencie, w której wpiszesz: Źródło: adres WWW, z której 

pobrałeś tekst piosenki 

 Nazwisko autora oraz tytuł tekstu sformatuj w sposób następujący:   

 wyrównanie tekstu do środka 

 interlinia 1,5 

 rozmiar czcionki: 20 

 czcionka pogrubiona 

 tytuł – kursywa 

 rodzaj czcionki: dowolny, ulubiony  

 Dodaj przypis do nazwiska wykonawcy i umieść krótką biografię i dorobek artysty. 

 Jeśli tekst nie jest podzielony na strofy, zrób to i sformatuj odpowiednio: 

 strofa 1: wyrównanie tekstu do lewej, czcionka inna niż w tytule, kursywa, 

rozmiar czcionki 14, interlinia 1,5 

 strofa 2: wyrównanie tekstu do prawej, czcionka inna niż w strofie pierwszej, 

rozmiar czcionki 12, odstępy między wersami pojedyncze, kolor czcionki: 

czerwony 

 strofa 3: wyrównanie tekstu do środka, czcionka bardzo ozdobna, rozmiar 

czcionki 16, odstępy między wersami podwójne, kolor czcionki niebieski 

Zadanie 4. 

Wykorzystując arkusz 

kalkulacyjny zastosuj 

formatowanie warunkowe. 

Wpisz dane jak na rysunku, 

a następnie zdefiniuj styl 

komórki. Zaznacz dowolną 

komórkę poza obszarem 

tabeli, wybierz opcję Format/Komórki/Tło i ustaw dowolne tło w komórce. Następnie 

wybierz opcję Format/Style i formatowanie/Nowy styl z zaznaczenia i nadaj mu nazwę 

formatowanie. 

Teraz możesz już zacząć formatowanie warunkowe, które pozwala na nadanie komórkom 

różnych formatów w zależności od wartości. Chcemy zaznaczyć na naszej liście wszystkich 

uczniów, którzy z języka polskiego otrzymali ocenę bardzo dobrą.  
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Zaznacz komórki C1:C9 i wybierz opcję  

Format/Formatowanie warunkowe i ustaw jak na 

rysunku: 

 

Zadanie 5. 

Przy pomocy programu FreeMind opracuj mapę myśli, która będzie dotyczyła zasad 

tworzenia prezentacji multimedialnych: 

 mapę zbuduj tylko po prawej stronie 

 używaj węzłów eliptycznych 

 linie łączące węzły ustaw na 4  

 używaj kolorowych chmurek 

 wstaw grafikę  

 wstaw hiperłącza 

 

Wyniki swojej pracy spakuj i prześlij na adres: adziak@wp.pl 


