
  

Formatowanie akapitu

Przy formatowaniu znaków obowiązywała zasada, że zawsze przez rozpoczęciem formatowania należało zaznaczyć wybrany fragment tekstu a 
następnie rozpocząć formatowanie. Przy formatowaniu pojedynczego akapitu nie ma potrzeby jego zaznaczania. Bierze się to stąd, że edytor 
traktuje akapit jako nierozerwalną całość i wszystkie wykonywane operacje są stosowane do całego akapitu. W przypadku formatowania większej 
ilości akapitów należy ten fragment tekstu zaznaczyć.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że podczas zamykania akapitu (naciskając klawisz ENTER) i przechodzenia do nowej linii, wszystkie ustawienia 
poprzedniego, zamykanego akapitu są przejmowane do nowego.

W przykładzie obok została ustawiona 
odległość między akapitami na 1cm.
Po naciśnięciu klawisza ENTER (zamknięciu 
akapitu) automatycznie nowy akapit przejął 
ustawiony odstęp i ustawił kursor w 
odległości 1cm

Fragment tekstu zakończony „twardym enterem”, 
traktowany przez edytor tekstu jako jedna 
nierozerwalna całość.



  

Formatowanie akapitu – wcięcia i odstępy

Przed tekstem Po tekście

Pierwszy wyraz
Od góry

Od dołu

W grupie Wcięcie możemy określić 
odległości akapitu od marginesów:
lewego (przed tekstem)
prawego (po tekście) 
W opcji pierwszy wiersz określamy 
odległość przesunięcia pierwszego 
wiersza (wcięcie akapitowe)

W grupie Odstęp określamy 
odległości 
od poprzedniego akapitu (od góry)
od następnego akapitu (od dołu)

W grupie Interlinia określamy 
odległości między wierszami 
akapitu. Standardową interlinią jest 
1,5 wiersza.

Interlinia 1,5 wiersza

Aby otworzyć okno z 
narzędziami do formatowania 
akapitów wybieramy z górnego 
menu polecenia Format Akapit→

Wcięcie akapitowe – przesunięcie pierwszego wiersza akapitu

Interlinia –  odstęy między liniami akapitu



  

Wybierając zakładkę Wyrównanie 
możemy zadecydować jak ma być 
ustawiony tekst w stosunku do 
akapitów.

W grupie Opcje wybieramy sposób 
wyrównania tekstu napisanego w 
pojedynczym akapicie lub 
większym fragmencie tekstu.
Do dyspozycji mamy wyrównanie:
do lewego marginesu
do prawego marginesu
tekst wyśrodkowany
tekst wyjustowany

Aby wykonać szybkie. ale mało precyzyjne wcięcie lewe lub prawe możemy wykorzystać elementy umieszczone na linijce

Aby wykonać wcięcie lewe 
należy „złapać” dolny element 
i trzymając wciśnięty LPM 
przesunąć kursor na żądaną 
odległość.
Odległość wcięcia jest 
sygnalizowana pionową 
przerywaną linią

Złapanie górnego elementu tego 
narzędzia i przesunięcie kursora 
powoduje wykonanie szybkiego 
wcięcia akapitowego.

Taki sam efekt wyrównywania 
tekstu mamy dostępny w 
narzędziach na pasku 
narzędziowym formatowanie

Formatowanie akapitu – wcięcia i wyrównanie



  

Formatowanie akapitu - tabulatory
Jednym z ważniejszych i często wykorzystywanych narzędzi przy formatowaniu akapitu jest tabulator. Tabulator to miejsce w tekście do którego przesunie się kursor po naciśnięciu 
klawisza tabulacji (TAB). W każdym akapicie można zdefiniować kilka tabulatorów określając jednocześnie wyrównanie tekstu i wypełnienie.

Proste i szybkie ustawienia tabulatorów umożliwia 
narzędzie umieszczone na linijce. Można wybrać jeden z 
czterech dostępnych rodzajów tabulatorów. 

LEWY – tekst wyrównywany jest w lewo 
od położenia tabulatora

PRAWY – tekst wyrównywany jest w 
prawo od położenia tabulatora

ŚRODKOWY – tekst jest wyśrodkowany do 
położenia tabulatora

DZIESIĘTNY – tekst wyrównywany jest na 
znaku oddzielającym część dziesiętną od 
całkowitej (przecinek)

Aby zmienić na linijce rodzaj tabulatora należy kliknąć LPM 
na ikonę symbolizującą tabulator

Po wybraniu rodzaju tabulatora należy kliknąć 
na linijce LPM. W ten sposób zostanie 
ustawiony wybrany rodzaj tabulatora

Kiedy tabulatory są ustawione możemy zacząć pisać tekst. Jeżeli po napisaniu tekstu będziemy chcieli przesunąć kursor w 
miejsce ustawienia następnego tabulatora należy nacisnąć klawisz TAB

WAŻNE: przy przechodzeniu do następnego akapitu (naciśnięcie klawisza ENTER) ustawienia tabulatorów zostają 
przejmowane z poprzedniego akapitu.

Klawisz TAB Klawisz TAB

Jeśli ustawienia tabulatora mają zostać zmienione  należy 
„złapać” znak tabulatora znajdujący się na linijce i trzymając 
wciśnięty LPM przesunąć kursor wraz ze znakiem tabulatora

Usunięcie tabulatorów przeprowadzamy łapiąc znak 
tabulatora umieszczony na linijce i przesunąć kursor 
w dowolne miejsce na dokument, tak aby kursor nie 
znajdował się na linijce.



  

Formatowanie akapitu - tabulatory
Do precyzyjnego ustawiania tabulatorów w dokumencie będziemy wykorzystywali narzędzie znajdujące się w 
menu Format-->Akapit i zakładka Tabulatory

Aby ustawić tabulatory należy:
w grupie Pozycja wpisać na którym centymetrze ma się ustawić 

tabulator
w grupie Typ wybrać sposób wyrównania tekstu (oznaczenia 

tabulatorów podobne jak poprzednio)
opcjonalnie w grupie Znak-wypałniacz wybrać jakie znaki mają 

wypełnić odległość końca tekstu pisanego w poprzednim tabulatorze 
do następnego tabulatora.

po powyższych ustawieniach nacisnąć przycisk Nowy. 
W tym momencie pojawi się nowy wpis na liście tabulatorów w 
grupie Pozycja

Aby ustawić następny tabulator należy powtórzyć wszystkie czynności 
ponownie.

Aby wypełnić miejsce do następnego akapitu możemy 
wybrać dowolny znak wpisując go w wyznaczone do 
tego celu miejsce.



  

Formatowanie akapitu - inicjał
Żeby „przyozdobić” tekst możemy wykorzystać rzędzie znajdujące się w zakładce Inicjały.
Żeby użyć tego narzędzia należy zaznaczyć pole wyboru Wyświetl inicjały

Zaznaczając pole wyboru Cały wyraz 
inicjałem będą wszystkie litery wyrazu, 
w którym znajduje się kursor

Opcja Liczba znaków pozwala na 
ustalenie dowolnej ilości znaków, które 
będą traktowane jako inicjał

Aby ustalić „wielkość” inicjału należy 
zmienić opcje Wiersze. Zwiększenie wartości w opcji Odstęp od 

tekstu spowoduje odsunięcie tekstu od 
inicjału na żądaną odległość



  

Istnieje możliwość wykonania obramowania wokół dowolnego fragmentu tekstu. Aby to 
wykonać należy wybrać z górnego menu Format-->Akapit i zakładkę Krawędzie.

Szybkiego obramowania 
zdefiniowanych krawędzi dokonamy 
wybierając dowolną ikonę z grupy 
Domyślne

Aby obramować dowolne krawędzie 
różnymi liniami musimy:
● wybrać styl linii i ewentualnie kolor 

z listy dostępnych stylów w grupie 
Linia

● zaznaczyć krawędzie, które mają 
być sformatowane danym stylem w 
grupie Ustawienia indywidualne

W grupie Odstęp od zawartości 
możemy ustalić odległość tekstu od 
poszczególnych krawędzi obramowania.
Jeśli zaznaczone będzie pole wyboru 
Synchronizuj zmieniając jedną wartość 
automatycznie zmieniać się będą 
pozostałe.
Aby ustawić różne odległości od 
poszczególnych krawędzi należy to pole 
wyboru wyłączyć.

Odległość tekstu od krawędzi

Odległość tekstu od krawędzi
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W grupie Styl cienia jest możliwość 
włączenia cienia  i ustawienia jego 
parametrów

Ustawienia cienia

Formatowanie akapitu - obramowanie



  

Co musimy umieć

1. Co to jest akapit

2. Co to jest wcięcie akapitowe

3. Formatowanie akapitu

 wcięcia i odstępy

a) wcięcie przed i po tekście

b) wcięcie akapitowe

c) odstęp od góry i od dołu

d) interlinia

 tabulatory (wstawianie i wypełnanie dowolnymi 
znakami) 

 inicjał

 obramowanie
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