
Zadanie 1. Utwórz wzór, jak poniżej: 
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Zadanie 2  
Napisz jedno zdanie skopiuj je kilkanaście razy, a następnie wstaw rysunek: 
 
To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. 
To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. 
To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. 
To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. 
To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. 
To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. 
To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. 
To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. 
To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. To jest tekst. 
 
Zadanie 3 
Zapisz tekst, jak poniżej: 
 
T o  j e s t  c z c i o n k a  r o z s t r z e lo n a  o  2  p u n k t y .  
To jest czcionka zagęszczona o 1 punkt.   To jest czcionka podniesiona  o 5 punktów. 
 
Zadanie 4  
 
Utwórz następujący rysunek: 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 5  

WIELKA OKAZJA!!! 
 

KAŻDY, KTO WEŹMIE UDZIAŁ W NASZEJ ANKIECIE 
MA SZANSĘ WYLOSOWANIA WAKACJI SWOICH MARZEŃ 

 
ANKIETER: ________________________  KLIENT: _______________________________ 

IDENTYFIKATOR: __________________  TELEFON: _____________________________ 

  ADRES: ________________________________ 

   _______________________________________ 

 
Zadanie 6  
 
Wstaw tabelę o wymiarach 4 x 5. 

do pracowni 
informatycznej 



 
Zaadanie 7 Wstaw tabelę, jak poniżej: 
 
     

 
 
 

    
 
 

 
 
Zadanie 8  
Napisz zdanie: W sklepie z aplikacjami na Androida znajdziesz wiele narzędzi OCR, które 
zamienią zdjęcie na edytowalny tekst.  
Następnie skopiuj je kilka razy linijka po linijce i do tego tekstu zastosuj 3 kolumny, 
oddzielone linią. Zastosuj również: interlinia: 1.5 cm, wyjustowanie tekstu, jedno zdanie 
przekształć na kursywę, słowo OCR pogrub i podkreśl, a jedno zdanie sformatuj w ten sposób, 
że odstępy między literami będą rozstrzelone o 1pkt. Jedno zdanie ma być kolorem 
czerwonym.  
Zastosuj znak wodny z Twoim imieniem i nazwiskiem.  
Zastosuj dowolne obramowanie strony i kolor strony oliwkowy jasny. 
Na końcu stosując odpowiednią funkcję wykaż ile jest wyrazów w tekście. 
 
 
Zadanie 9. Wstaw hiperłącze do dowolnej strony. 
Wstaw nagłówek i stopkę. W nagłówku: edytor tekstu; stopka: nr strony wyrównany do 
prawej. 
Wstaw inicjał. 
 


