
  

Wstawianie nowej strony
W obszernych dokumentach będziemy spotykali się z potrzebą dzielenia dokumentu na części. Czynność tę wykorzystujemy np.. do rozpoczęcia pisania 
nowego rozdziału na kolejnej stronie. Najczęściej użytkownicy wykonują to poprzez wielokrotne naciskanie klawiasza Enter, czyli przesunięcie kursora 
na następną stronę. Jest to sposób, który zawsze będzie skutkował przesuwaniem się tekstu podczas formatowania. 

Aby wstawić nową stronę (podzielić dokument na części) należy 
ustawić kursor w miejscu, w którym ma nastąpić podział a 
następnie z górnego menu wybieramy Wstaw  Podział ręczny→

Po wstawieniu nowej strony między stronami pojawi 
się przerywana niebieska linia wskazująca, że w tym 
miejscu nastąpiło wstawienie strony.

Aby zlikwidować podział należy ustawić kursor na początku nowej strony i wcisnąć klawisz Backspace 
(fioletowa linia zostanie usunięta, a tekst z nowej strony połączony z tekstem ze strony poprzedniej).



  

Wszystkie opcje dotyczące układu 
strony dla całego dokumentu 
znajdziesz wybierając z górnego 
m,enu polecenie Format--> Strona

W opcji Format możemy wybrać 
rozmiar lub format strony np A4.

Jeżeli będziemy ręcznie zmieniali 
wymiary strony format papieru 
zmieni się na format Użytkownik

Okno podglądu przedstawia efekt wprowadzonych zmian.

W sekcji Marginesy ustawiamy 
odległość między tekstem a brzegiem 
papieru wybranego w polu Format

Przy tworzeniu doku-
mentów możemy usta-
wić orientacje strony

Formatowanie układu strony dla całego dokumentu



  

Wybierając zakładkę Tło możemy ustawić kolor 
tła lub tło w postaci grafiki. 
W polu Jako określamy czy w tle ma się 
znajdować kolor czy grafika.

Kliknięcie przycisku Przeglądaj wywoła okno 
pozwalające na wyszukanie odpowiedniej grafiki.

Jako tło możemy zastosować dowolną grafikę. W tym 
celu z listy Jako wybieramy Grafika

Formatowanie układu strony dla całego dokumentu



  

W celu uaktywnienia jednakowych nagłówków lub stopek na 
wszystkich stronach należy wybrać zakładkę Nagłówek/Stopka i 
zaznaczyć opcje Włącz nagłówek

Zmiana marginesów dla 
nagłówka i stopki.

Zmiana odstępu nagłówka 
od tekstu głównego.

Wybierając przycisk Więcej  otworzymy okno 
umożliwiające zmianę tła oraz obramowania 
krawędzi nagłówka lub stopki.

Za pomocą tych opcji można 
określić odległość między 
tekstem a obramowaniem.

Zaznaczając pole Synchronizuj 
powodujemy jednoczesną zmianę 
wszystkich wartości (od lewej, 
prawej, góry i dołu)

Wybór rodzaju 
linii i jej koloru

Po wybraniu rodzaju linii 
wybieramy które krawędzie będą 
obramowane.
Kliknięcie pustej ikony powoduje 
usunięcie obramowania.

Włączenie i zdefiniowanie kierunku cienia, odległości cienia i koloru.

Formatowanie układu strony dla całego dokumentu



  

Tekst w dokumencie może być 
pisany w dowolnej ilości kolumn. 
Aby ustawić wybraną ilość kolumn 
zmieniamy wartość w polu Kolumny

Po ustawieniu ilości kolumn należy zwrócić uwagę na pole odstęp. 
Domyślnie ustawiona jest tam wartość 0, co powoduje „zlanie” się 
tekstu i utrudnia jego czytanie. Zwiększając wartość w polu Odstęp wykonamy przerwę między 

kolumnami co znacznie zwiększy czytelność tekstu

Aby w szybki sposób ustalić ilość 
kolumn i ich układ możemy wybrać 
jeden z domyślnych układów

Formatowanie układu strony dla całego dokumentu



  

Formatowanie układu strony dla całego dokumentu
Jeśli potrzebujemy zmienić 
szerokość kolumn musimy 
wyczyścić zaznaczone domyślnie 
pole Szerokość automatyczna

Następnie w polach wpisujemy wartości szerokości kolumn. 
Należy jednak pamiętać, że tekst musi zawsze wypełniać całą 
szerokość strony, więc szerokość jednej kolumny zawsze będzie 
dopasowywana automatycznie.

W powyższym przykładzie wybrany jest układ 
dwóch kolumn. Dla kolumny 1 wpisana jest 
szerokość 1,5cm, szerokość drugiej kolumny 
została dopasowana automatycznie, tak aby 
wypełnić pozostałą powierzchnię szerokości.

Aby zwiększyć czytelność tekstu po zastosowaniu podziału na kolumny, 
możemy sformatować linię między kolumnami zwaną separatorem

Ustawienie czy linia ma 
być ciągła, przerywana, 
czy kropkowana

Ustawienie długości linii. 
Wartość w % wysokości 
strony

Ustawienie grubości linii Ustawienie położenia linii (do 
górnego marginesu, na środku i 
do dolnego marginesu)

W poniższym przykładzie separator został zdefiniowany 
tak jak na zrzucie obok: jako linia ciągła, szerokości 
1pkt, wysokości 50% i położony na środku strony


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6

