
  

Aby szybko ponumerować lub wypunktować dowolne akapity musimy zaznaczyć wybrany 
tekst, który ma być punktowany lub numerowany.
Następnie wybieramy jedną z ikon na pasku narzędziowym numerowanie lub punktowanie.
Ponowne wybranie jednej z tych ikon przy zaznaczonym wypunktowanym lub 
ponumerowanym fragmencie spowoduje usunięcie punktowania lub numerowania.

Pamiętajmy, że punktowanie lub numerowanie możemy wykonywać tylko i wyłącznie na akapitach!!!
Kiedy mamy ponumerowane lub wypunktowane akapity każde naciśnięcie klawisza Enter w obrębie punktowanego lub 
numerowanego fragmentu automatycznie dołoży lub zmieni numeracje

Punktowanie i numerowanie



  

Szybkie dostosowanie punkt. i num.
Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyglądu elementów punktowania lub numerowania możemy 
je w szybki sposób zmienić. Po zaznaczeniu tekstu, który ma zostać ponumerowany lub 
wypunktowany wybieramy z górnego menu Format  Wypunktowanie i numeracja→

Wybierając odpowiednią zakładkę w otwartym oknie punktowania i numerowania możemy zmienić styl elementów, którymi będziemy wyróżniali tekst.



  

Dostosowanie punktowania i numerowania
Po wybraniu punktowania 
lub numerowania z paska 
narzędzi nie mamy wpływu 
na wygląd i położenie listy

Po wybraniu z górnego menu Format  Wypunktowanie i numeracja →
oraz zakładki Pozycja możemy ustawić położenie listy względem 
marginesu strony.

Pole Wyrównanie ustala odległość 
punktu numerowania od lewego 
marginesu. Aby ustawić listę 
bezpośrednio przy marginesie 
należy wpisać w pole wartość 0cm

Pole Po numeracji – miejsce 
określa odległość tekstu listy o 
elementu numeracji lub 
punktowania. Odległość ta jest 
uzależniona od wielu czynników , 
ale najbezpieczniejszą wartością 
jest wartość o 0,7cm większa niż 
wartość wpisana w polu 
Wyrównanie

Pole Wcięcie określa odległość 
wszystkich wierszy – oprócz 
pierwszego - punktowanego 
akapitu od symbolu numeracji
Wpisana wartość powinna być 
taka sama jak wartość w polu 
Miejsce. Spowoduje to 
wyrównanie całego akapitu.

Odległość pierwszej linii 
tekstu od punktu numeracji

Odległość punktu 
numeracji od marginesu

Odległość kolejnych linii 
akapitu (oprócz pierwszej)



  

Dostosowanie punktowania i numerowania
Po wybraniu z górnego menu Format  Wypunktowanie i →
numeracja oraz zakładki Opcje możemy ustawić jak mają wyglądać 
punkty numeracji

Rozwijając listę Numeracja możemy określić, czy 
lista ma zostać ponumerowana cyframi arabskimi, 
rzymskimi, literami czy znakami wypunktowania

Po wybraniu znaku punktowania, w polach Przed i Po możemy wpisać 
znaki jakie mają się znaleźć przed lub po znaku punktowania

Poniższy przykład pokazuje wybraną numerację akapitów cyframi arabskimi. Przed znakiem punktowania 
wpisany jest wyraz Rozdział a po znaku numeracji wstawiony jest znak dwukropka.



  

Dostosowanie punktowania i numerowania

Jeśli akapity w tekście będą miały być 
wypunktowane dowolnym znakiem należy wybrać 
z listy Numeracja  Znaki wypunktowania→

Klikając na przycisk pojawi się okno z 
możliwością wybrania dowolnego znaku ze 
wszystkich zainstalowanych czcionek w systemie

Rozwijając listę Czcionka ujrzymy wszystkie zainstalowane w 
systemie czcionki, z których możemy wybierać znaki 
wypunktowania. Czcionki o nazwach Webdings oraz Wingdings 
są to czcionki specjalnie stworzone do wykorzystania jako znaki 
punktowania

Przykład wypunktowania akapitów tekstu 
przy zastosowaniu różnych znaków z 
czcionek Webdings i Wingdings



  

Dostosowanie punktowania i numerowania
Dostosowywanie numerowania i punktowania to bardzo rozległy temat. Jednak najważniejszym elementem dostosowywania będzie definiowanie poszczególnych 
poziomów.

Dostosowywanie poziomów numerowania odbywa się zawsze według poniższego schematu:
1 Zaznaczyć tekst, który będzie punktowany
2 Wybrać z górnego menu Format  → Wypunktowanie i numerowanie
3 Z okna Numeracja/Wypunktowanie wybieramy zakładkę Pozycja lub Opcje
4 W polu poziom podajemy numer poziomu do formatowania (im wyższy poziom tym głębsze wcięcie)
5 Konfigurujemy wszystkie elementy poszczególnych poziomów



  

Poziomy punktowania i numerowania
Numerowanie i punktowanie możemy 
wykorzystać do grupowania elementów, w celu 
bardziej czytelnego przedstawienia tekstu.

Zanim przystąpimy do punktowania musimy zastanowić się na którym poziomie mają znaleźć się poszczególne elementy 
naszej listy czyli jak głębokie ma być odsunięcie ich od marginesu. W naszym przykładzie poszczególne pomieszczenia 
znajdują się na pierwszym poziomie (najmniejsze wcięcie), przedmioty w tych pomieszczeniach znajdują się na kolejnych 
poziomach: poziom 2 i poziom 3.

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3



  

Definiowanie poziomów
W przedstawionym przykładzie:
Pierwszy poziom ustawiony jest bezpośrednio przy marginesie i wypunktowany cyframi arabskimi z nawiasem zamykającym występującym po znaku numerowania
Drugi poziom ustawiony w odległości 1,5cm od marginesu, jako numeracja małymi literami alfabetu z kropką po znaku numeracji
Trzeci poziom ustawiony jest 3cm od marginesu jako znak wypunktowania, wybrany z zestawu czcionek Webdings

Opcja Wyrównanie ustawiona na 0cm (bezpośrednio 
przy marginesie)
Opcja Po numeracji i Wcięcie  - wartości te powinny być 
równe i większe od opcji Wyrównanie o 0,6cm, a więc 
ustawione na 0,6cm

Opcja Wyrównanie ustawiona na 1,5cm od marginesu
Opcja Po numeracji i Wcięcie - wartości te powinny być 
równe i większe od opcji Wyrównanie o 0,6cm, a więc 
ustawione na 2,1cm

Opcja Wyrównanie ustawiona na 3cm od marginesu
Opcja Po numeracji i Wcięcie - wartości te powinny być 
równe i większe od opcji Wyrównanie o 0,6cm, a więc 
ustawione na 3,6cm

Opcja Numeracja ustawiona jako znaki numerowania 
cyframi arabskimi
Opcja Po – wpisany znak nawiasu zamykającego

Opcja Numeracja ustawiona jako znaki numerowania 
małymi literami alfabetu
Opcja Po – wpisany znak kropki

Opcja Numeracja ustawiona jako znaki wypunktowania 
wybrane z zestawu czcionek Webdings i Wingdings

Poziom 2

Poziom 1

Poziom 3



  

Wykonanie listy
1. Zaznaczyć akapity mające 
zostać ponumerowane lub 
wypunktowane

2. Zdefiniować w zakładkach Pozycja i Opcje odpowiednie wartości dla wszystkich 
poziomów występujących w liście (zostało to pokazane na poprzednim slajdzie) i 
zatwierdzić je przyciskiem OK. Wszystkie elementy listy zostaną potraktowane 
jako poziom 1

W momencie zastosowania wypunktowania na ekranie 
pojawi się pasek narzędziowy Wypunktowania i numeracja, 
za pomocą którego będziemy przenosili kolejne fragmenty 
do następnych poziomów

Aby przenieść wybrane akapity listy na inne 
poziomy należy zaznaczyć je (z klawiszem CTRL) a 
następnie klikając na ikony na pasku narzędziowym 
przenieść na wyższy lub niższy poziom listy

Zaznaczone akapity listy i przeniesione 
na kolejny poziom (poziom 3)
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