
Ukryte znaki

Tabulator Spacja

Twardy enter

„Miękki enter”Niełamliwa spacja

Niełamliwy łącznik

Przykłady znaków symbolizujących użycie klawiszy, które ukazują się po 
włączeniu narzędzia „znaki niedrukowane”

Łącznik niełamliwy Ctrl+Shift+minus

Spacja niełamliwa Ctrl+SHIFT+spacja

Miękki enter Shift+Enter



  

Znajdź i zamień
Do przeszukiwania większych 
dokumentów w celu znalezienia 
dowolnego fragmentu należy 
wykorzystywać narzędzie, które 
wybieramy z górnego menu 
Edycja Znajdź i zamień→

W otwartym oknie w polu Szukaj wpisujemy poszukiwane 
słowo lub frazę a następnie przyciskając przycisk Znajdź 
przystępujemy do wyszukiwania. 

Warto zwrócić uwagę aby było 
zaznaczone pole Tylko całe 
wyrazy, gdyż wtedy uściślimy 
nasze wyszukiwanie.

Jeśli kursor stał w środku tekstu to po przejściu 
przeszukiwania do końca tekstu zostaniemy zapytani czy 
przeszukiwać tekst od początku tekstu do miejsca ustawienia 
kursora

Tego samego narzędzia możemy 
używać do zamiany słów lub frazy na 
inną.
W polu Szukaj wpisujemy poszukiwane 
słowo a w polu Zamień na słowo na 
które zamieniamy

Aby mieć kontrolę nad 
zamienianymi słowami możemy 
korzystać z przycisku Zamień. 
Wtedy będziemy musieli za 
każdym razem potwierdzić 
zamianę znalezionych słów.

Wybierając przycisk Zamień wszystkie 
spowodujemy automatyczną zamianę 
wszystkich znalezionych słów. Po 
zakończeniu przeszukiwania zostaniemy 
poinformowani komunikatem o ilości 
zamienionych słów w tekście.



  

Panel boczny

Korzystając z programów pakietu LibreOffice jest 
możliwość korzystania z panelu bocznego 
umieszczonego po prawej stronie okna. Umożliwia 
on wybieranie podstawowych funkcji formatowania 
wykorzystywanych elementów edytora tekstu.

Przycisk umożliwiający 
wyłączenie panelu bocznego

Ikona włączająca panel 
Właściwości



  

Zaznaczanie fragmentów tekstu
Aby przyspieszyć pracę przy formatowaniu tekstu warto stosować różne sposoby zaznaczania. Wybór sposobu będzie uzależniony od tego jakiego 
fragmentu tekstu zaznaczenie ma dotyczyć. 

● pojedyncze słowo - klikamy 2 razy LPM (lewy przycisk myszki) na wybranym słowie
● zdanie - klikamy 3 razy LMP wewnątrz zaznaczanego zdania
● akapit- klikamy 4 razy LPM wewnątrz akapitu, który ma zostać zaznaczony.
● cały tekst w dokumencie - wybieramy z górnego menu polecenie Edycja-->Zaznacz wszystko
● duży fragment tekstu

● ustawiamy kursor na początku zaznaczanego fragmentu
● przenosimy się na koniec zaznaczanego fragmentu (za pomocą paska przesuwu lub rolki myszki) Nie wolno klikać aby 

nie przenieść kursora, który MUSI!!! być cały czas na początku zaznaczanego fragmentu)
● trzymając wciśnięty klawisz SHIFT klikamy LPM na końcu zaznaczanego fragmentu tekstu.

● wybrane fragmenty zaznaczane jednocześnie
● zaznaczamy pierwszy fragment tekstu
● trzymając wciśnięty klawisz CTRL zaznaczamy kolejne fragmenty tekstu

Po zaznaczeniu interesującego nas 
fragmentu tekstu możemy przystąpić do 
jego formatowania. Pojedyncze znaki 
będziemy mogli sformatować wybierając z 
górnego menu polecenie Format-->Znak

Formatowanie znaku będziemy wykonywali 
wybierając odpowiednie zakładki i w pojawiających 
się oknach wybierali interesujące nas opcje 
konfiguracyjne.

Po wyborze zakładki Czcionka w oknie możemy wybrać opcje 
dotyczące kroju czcionki, stylu czcionki i wielkości czcionki

Jeśli żądanej przez 
nas wielkości czcionki 
nie ma na liście 
możemy wpisać ją 
ręcznie w polu 
wyboru wielkości

Formatowanie znaku – zakładka czcionka



  

Formatowanie znaku – efekty czcionki
W zakładce Efekty czcionki  możemy napisany tekst „upiększyć”

Rozwijając listę Kolor czcionki 
wybieramy kolor jakiego użyjemy 
do napisania tekstu

Lista rozwijalna Efekty pozwala na: pisanie 
zaznaczonego tekstu samymi wielkimi literami – 
wielkie litery (tak jakby był wciśnięty klawisz Caps 
Lock). Możemy uzyskać efekt gdzie pierwsza litera 
każdego wyrazu jest wielka – Tytuł. 
Małe kapitaliki to efekt pisania zaznaczonego tekstu 
wielkimi literami ale wielkości liter małych.

Zaznaczając pole wyboru Konspekt 
uzyskamy efekt pisania tekstu jako 
kontury liter.

Aby napisany tekst wyróżnić możemy użyć efektu 
nadkreślania – umieszczenie linii nad tekstem, 
przekreślania – umieszczenie linii lub odpowiednich znaków 
na tekście, podkreślenie – umieszczenie linii pod tekstem. 
Dodatkowo z listy rozwijalnej możemy wybrać kolor linii.

Zaznaczając pole wyboru 
poszczególne słowa 
uzyskamy efekt podkreślenia 
każdego wyrazu osobno



  

Formatowanie znaku - pozycja
Zakładka Pozycja pozwala na ustawienie indeksów(górny, dolny) obrotu tekstu o 90 
lub 270 stopni) i pisanie tekstu drukiem ściśniętym lub „rozstrzelonym”

Wybierając z grupy Pozycja 
pole wyboru Indeks górny lub 
Indeks dolny możemy 
dowolnie regulować wysokość 
pisanego tekstu.

Odznaczając pole Automatycznie 
możemy ustawić podwyższenie lub 
obniżenie tekstu

Przykład tekstu obniżonego indeksem 
standardowym i zwiększonym

Wybierając zakładkę Tło a następnie 
dowolny kolor możemy pisać tekst na 
kolorowym tle.

Zmieniając wartość z grupy 
Odstępy możemy zmienić 
adległości między znakami w 
tekście

Ustawienia obrotu pisanego tekstu



  

Co musimy umieć

1. Jakie znaczenie mają niedrukowane znaki

2. Narzędzie znajdź i zamień

3. Sposoby zaznaczania tekstu

4. Formatowanie znaku

 czcionka

 wielkość

 styl

 kolor

 podkreślenie

 pozycja (indeks górny i dolny)

 odstępy między znakami (rozszerzony)
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