
  

Umieszczanie grafiki w dokumencie

Najczęstszym sposobem wstawiania grafiki do 
dokumentu jest wybranie z górnego menu 
polecenia Wstaw-->Obraz--Z pliku

W tym oknie podajemy lokalizacje pliku, który 
zostanie wstawiony. Aby można było łatwiej 
zidentyfikować plik należy zaznaczyć pole 
podgląd

Wskazany plik może zostać wstawiony jako osadzony bezpośrednio w dokumencie (będzie stanowił nierozerwalną i niezmienną część tworzonego 
dokumentu) lub jako dołączony dynamicznie – musimy wtedy zaznaczyć pole Łącze (gdy łączymy plik dynamicznie w dokumencie zostaje zapisana 
tylko ścieżka do pliku graficznego a nie cały obraz. Dzięki temu modyfikacje połączonego pliku zostaną automatycznie uwzględnione w dokumencie. 
Musimy pamiętać o tym, by przenosząc nasz dokument, kopiować go razem z plikiem graficznym.



  

Formatowanie grafiki

Dostanie się do opcji konfiguracyjnych wstawionej grafiki 
umożliwia dwukrotne kliknięcie LPM bezpośrednio na 
obrazku, lub kliknięcie PPM na obrazku i wybraniu polecenia 
Obraz, lub przez górne menu Format-->Obraz 

Zakładka Typ

W polach grupy Rozmiar ustalamy wielkość obrazka. Możemy to zrobić poprzez wpisanie wartości liczbowych (w 
centymetrach) lub w procentach – po uprzednim zaznaczeniu pola względny.
Ważnym elementem tej grupy jest pole Zachować proporcje pozwalające zmieniając jeden wymiar obrazka 
automatycznie dopasować drugi co zapobiega jego deformacji.

Jeśli z różnych względów 
chcielibyśmy powrócić do 
pierwotnych wymiarów 
obrazka możemy wcisnąć 
przycisk Rozmiar oryginalny.  
Spowoduje to przywrócenie 
wymiarów zapisanych w pliku.

W sekcji Pozycja możemy ustawić 
precyzyjne położenie obrazka na 
stronie.



  

W zakładce Opcje możemy dokonać zmiany nazwy obrazka która będzie mogła być 
wykorzystywana w naszym dokumencie.

Formatowanie grafiki

W sekcji Chroń blokujemy możliwość zmiany 
poszczególnych elementów grafiki wstawionej do 
dokumentu przez użytkownika



  

Formatowanie grafiki
Zakładka Opływanie tekstu jest jedną z najczęściej wykorzystywanych 
zakładek. Możemy w niej zdefiniować w jaki sposób będzie się 
zachowywał tekst w stosunku do różnych ustawień grafiki.

Ikona Brak powoduje, że wstawienie 
obrazka w tekst powoduje powstanie 
„dziury” w tekście. Jest ona 
spowodowany tym, że tekst może 
przylegać tylko do górnej i dolnej 
krawędzi grafiki.

Zastosowanie ikony Przepływanie 
powoduje, że grafika jest „położona” 
na tekście. Przy braku 
przezroczystości obrazek zasłoni 
tekst. Jeżeli zastosujemy 
przezroczystość otrzymamy efekt 
przedstawiony poniżej.

Ikony Przed i Po powodują, że tekst 
będzie ustawiał się zawsze z lewej 
lub prawej strony obrazka bez 
względu na położenie grafiki.

Ikona Optymalnie działa podobnie 
jak ikony Przed i Po z tą różnicą, że 
tekst automatycznie będzie się sam 
ustawiał w zależności od ilości 
miejsca po prawej lub lewej stronie. 



  

Formatowanie grafiki
Ikona Równolegle powoduje 
„szczelne opływanie” grafiki przez 
tekst.

Zaznaczenie ikony Równoległe powoduje w sekcji Opcje uaktywnienie pola 
wyboru Kontur.
Umożliwia ono dopasowanie tekstu nie do krawędzi grafiki traktowanej jako 
prostokąt ale do krawędzi samego obrazka.
Warto zwrócić uwagę, że przy zaznaczeniu pola wyboru Kontur zostają 
zmienione w ikonach symbole obrazka.

W sekcji Odstęp ustawiamy odsunięcie tekstu od 
poszczególnych krawędzi obrazka.



  

Formatowanie grafiki
Zakładka Grafika pozwala na ustawienie dwóch opcji Odbij i Łącze.

Pole Pionowo wykonuje „lustrzane” odbicie czyli prawo-
lewo
Pole Poziomo powoduje wykonanie odbicia czyli góra-dół

Jeżeli podczas wstawiania grafiki zaznaczyliśmy 
pole wyboru Łącze w tym miejscu pojawia się 
ścieżka pokazująca położenie grafiki.
Jeżeli pole to przy wstawianiu nie zostało 
zaznaczone będzie widniał tutaj wpis brak.



  

Formatowanie grafiki
Zakładka Przytnij pozwala na wyświetlenie w tekście tylko wybranego fragmentu grafiki. fragmentu 

Zmieniając wartości w polach zmniejszamy powierzchnię 
obrazka, która ma być widoczna w dokumencie.

W sekcji Skala jest wyświetlany i możliwy do ustawienia rozmiar 
grafiki wyrażony w procentach względem oryginalnych wymiarów.

W sekcji Rozmiar obrazu jest wyświetlana i możliwa do ustawienia wielkość 
grafiki, która będzie wstawiona w tekst według ustawień w sekcji Przytnij.

Przykład wstawionego do 
dokumentu przyciętego obrazka 
według powyższych ustawień.



  

Formatowanie grafiki
Zakładka Krawędzie umożliwia nam ustawienie parametrów obramowania grafiki.

Pola w kategorii Odstęp od zawartości pozwalają na ustalenie w jakiej 
odległości ma się znajdować tekst od wstawionej grafiki. Pole 
Synchronizuj pozwala na utrzymać jednakowe odległości ze wszystkich 
stron (zmieniając jedną wartość zostają zmienione także wszystkie 
pozostałe.

Kategoria Styl cienia umożliwia dodanie do obrazka cienia. Za pomocą ikon ustalamy jak ma być 
ustawiony cień. W polu odległość określamy odsuwamy cień od obrazka w liście rozwijalnej 
wybieramy kolor cienia.



  

Dodatkowe narzędzia graficzne



  

Edytor konturów
Wstawiana grafika jest zawsze traktowana jako prostokąt. Lecz bywają sytuacje, kiedy chcielibyśmy uzyskać efekt dokładnego (nie prostokąta) 
oblewania elementów grafiki przez tekst. W edytorze jest narzędzie pozwalające obrysować kontur, który ma być traktowany jako granice grafiki.

Klikając PPM na grafice wybieramy 
Opływanie  Edytuj kontur→

Narzędzie do zaznaczania 
autokonturu. Automatycznie 
obrysowuje kształt.

Narzędzia do dowolnego 
obrysowywania (prostokąt, 
elipsa, dowolny wielobok)

Po zaznaczeniu konturu 
należy zatwierdzić kształt 
klikając na ikonę



  

Edytor konturów
Aby zmienić kontur należy najpierw 
wyłączyć kontur istniejący, klikając 
PPM na grafice i wybierając 
Opływanie  Kontur.→

Likwidując zaznaczenie przy 
opcji kontur grafika ponownie 
jest traktowana jako prostokąt.

Tworząc kontur w jakimś kształcie nie zawsze uda nam się 
od razu dokładnie wyznaczyć granice konturu. Po 
zaznaczeniu konturu i kliknięciu na nim pojawią się 
charakterystyczne węzły, które umożliwią korektę konturu.

Przerywana linia wskazuje aktualny kształt konturu.



  

Ramki
Ramki są narzędziem, które umożliwia między innymi umieszczenie dowolnych elementów w wybranym miejscu na stronie. Narzędzie to należy 
traktować jak zwykły obiekt, dlatego wszystkie elementy dotyczące formatowania są takie same jak przy formatowaniu grafiki.

Aby wstawić ramkę 
wybieramy z górnego menu 
polecenie Wstaw  Ramka→

Wstawiając ramkę możemy od razy 
ustawić jej szerokość i wysokość. 
Jednak wygodniejszym sposobem jest 
ustawienie wielkości ramki po 
wstawieniu jej do tekstu za pomocą 
węzłów

Do ramki możemy wstawiać dowolne 
elementy: tabele, tekst, grafikę.
Wstawione do jednej ramki będą 
stanowiły całość i będzie je można 
przesuwać i wstawiać w dowolne 
miejsce na stronie z tekstem



  

Ramki
Ciekawą cechą ramek jest to, że możemy je ze sobą łączyć, a tekst, który nie mieści się w 
jednej ramce jest przesuwany do następnej połączonej ramki. Aby wykorzystać tą 
właściwość należy wstawić co najmniej dwie ramki. Do pierwszej wpisujemy dowolny tekst. 

Każda wstawiona ramka ma swoją nazwę, którą 
można odczytać wybierając właściwości ramki 
(klikając 2xLPM na ramce) i zaznaczając zakładkę 
Opcje

Jeśli chcemy połączyć ramki ze sobą 
musimy rozwinąć listę Poprzednie 
łącze i wybrać nazwę ramki, która 
jest umieszczona na liście.

Po połączeniu ramek ze sobą między 
nimi pojawi się przerywana linia.
Teraz kiedy zmniejszymy rozmiary 
ramki nadrzędnej w taki sposób aby 
tekst nie mieścił się w jej granicach, 
zostanie on automatycznie 
przeniesiony do ramki podrzędnej.
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