
Edytor tekstu

Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, 
edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą 

komputera.

●możemy poprawiać tekst
●możemy uzupełniać tekst
●możemy formatować (zmieniać wygląd) tekst
●możemy wielokrotnie wykorzystywać dokument
●możemy archiwizować na nośnikach dokumenty
●możemy dowolnie drukować dokumenty

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?
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Spacja służy do wykonywania przerw 
między wyrazami

Strzałki umożliwiają przesuwanie 
kursora w obrębie napisanego tekstu

Niektóre klawisze posiadają dwa 
znaki. Aby uzyskać górny znak 
musimy użyć klawisz SHIFT

Klawisz SHIFT, oprócz uzyskiwania 
górnego znaku na klawiszach, służy 
do uzyskania wielkich liter

Prawy alt służy do uzyskiwania 
polskich znaków diakrytycznych. 
Używamy go wraz z literą do której 
chcemy dodać zmiękczenie.

Aby uzyskać litery ż i ź łączymy 
prawy alt z klawiszami z i x

Naciśnięcia klawisza Caps Lock umożliwia ciągłe pisanie wielkimi literami. Po 
naciśnięciu klawisza powinna zaświecić się odpowiednia dioda na klawiaturze 
sygnalizująca aktywność tego klawisza



Klawiatura

Klawisz Enter służy do zamykania 
akapitu i przeniesienie kursora 
tekstowego do nowej linii

Klawisz ten kasuje znak stojący po 
lewej stronie kursora tekstowego

Klawisz ten kasuje znak stojący po 
prawej stronie kursora tekstowego

Klawisz ten powinien być używany do przesuwania 
kursora tekstowego o wyznaczoną odległość. Jest on 
wykorzystywany do wykonywania wcięcia akapitowego.

Klawisz używany do przenoszenia kursora 
tekstowego na początek wiersza tekstu

Klawisz używany do przenoszenia kursora 
tekstowego na koniec wiersza tekstu

Klawisz używany do przenoszenia kursora 
tekstowego o jeden ekran w górę (up) lub o jeden 
ekran w dół (down)

Przesunięcie kursora tekstowego na 
początek dokumentu

Przesunięcie kursora tekstowego 
na koniec dokumentu
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kopiuj

wytnij

wklej

zaznacz wszystko

cofnij operację



  

Zbiór programów komputerowych służących do typowych 

zastosowań biurowych które są sprzedawane jako jeden 

zintegrowany produkt.

Pakiet biurowy



  

Rozszerzenia



  

Aby zapisać dokument w formacie Worda należy po utworzeniu dokumentu wybrać 
polecenie Plik Zapisz jako→

Zapisywanie dokumentów w innych formatach
Tworzone dokumenty możemy zapisywać nie tylko w formacie pozwalającym na otwieranie ich w programie Open Office. Najczęściej wybieranym 
formatem jest format Worda pakietu Office firmy Microsoft oraz format PDF używany do przekazywania dokumentów w niezmienionej formie.

Po wybraniu miejsca zapisania wpisujemy nazwę dla 
tworzonego dokumentu

Z listy Zapisz jako typ wybieramy 
Word 97/2000XP

Przy zapisywaniu w formacie PDF 
wybieramy z górnego menu polecenie 
Plik  Eksportuj jako PDF→

W otwartym oknie możemy od razu 
wybrać przycisk Eksportuj
a następnie wybrać miejsce położenia 
pliku i jego nazwę

Dodatkowo przed zapisaniem możemy  
zmniejszyć objętość pliku zwiększając stopień 
kompresji



Co  musimy umieć

1. Co to jest edytor tekstu

2. Dlaczego stusujemy edytory tekstu

3. Znaczenie poszczególnych klawiszy i skrótów 
klawiszowych

4. Jakie znasz pakiety biurowe

5. Jakie programy wchodzą w skład pakietu LibreOffice i 
Microsoft Office

6. Jakie skróty nadają poszczególne programy pakietów 
biurowych

7. Zapisywanie dokumentów w edytorze tekstu Writer 
(.odt, .doc, .docx, .pdf)
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