
  

Konspekty
Numerowanie konspektowe jest konieczne gdy:

tworzymy automatyczne spisy treści
tworzymy odnośniki do numerów akapitów
numerujemy rysunki, tabele, rozdziały i podrozdziały
konfigurujemy odwołania do tytułów rozdziałów w nagłówkach i stopkach dokumentów

Gdy stosujemy konspekt do formatowania tytułów rozdziałów, aby następnie zbudować spis 
treści, niezbędne jest zastosowanie tego samego stylu we wszystkich rozdziałach.

W przykładowym tekście mamy trzy poziomy 
rozdziałów, z których utworzymy 
automatyczny spis treści

Zawsze przed rozpoczęciem formatowania konspektów musimy 
zastanowić się ile poziomów rozdziałów mamy w naszym tekście. 
Następnie do każdego poziomu zastosować dokładnie ten sam 
styl, np: Nagłówek1, Nagłówek 2, Nagłówek 3 itd.



  

Konspekty - ustawienia
Wybierając z górnego menu polecenie 
Narzędzia-->Numeracja konspektu (Chapter 
Numbering) możemy zdefiniować jak mają 
wyglądać poszczególne poziomy naszego 
konspektu.

Po wybraniu numeracji konspektu otwiera się okno budową przypominające okno 
formatowania punktowania i numerowania.

W grupie POZIOM 
wybieramy który poziom 
konspektu będzie 
formatowany

W grupie NUMERACJA 
formatujemy wygląd 
konspektu

Styl akapitu – rozwijając listę 
wybieramy jakim stylem będzie 
sformatowany wybrany poziom

Numer – rozwijając listę możemy 
określić jaki znak będzie przed 
tytułem rozdziału cyfra arabska, 
rzymska, litera itp.

Separator – tu możemy wpisać co ma 
się znajdować przed numerem 
rozdziału i po numerze.
W sekcji Rozpocznij od ustawiamy 
kolejny numer od którego ma się 
zacząć numeracja.

W czasie formatowania poszczególnych 
poziomów możemy kontrolować ich wygląd.
Sformatowany przez nas poziom 1 jako 
numer ma wybraną wielką literę, przed 
numerem widnieje napis Rozdział i za 
numerem napis zatytułowany. Dodatkowo 
numeracja na tym poziomie rozpoczyna się 
od 3 czyli litery C.



  

Konspekty - ustawienia
Przy formatowaniu kolejnych poziomów (oprócz poziomu 1) możemy 
ustawić pokazywanie podpoziomów. Czyli numeracji z poziomów 
wyższych (numer podrozdziału, numer rozdziału)

W zakładce Pozycja możemy określić głębokości wcięcia poszczególnych 
poziomów oraz odstęp tekstu od znaków punktowania.

Podczas zmian odległości tekstu od znaku 
numerowania należy pamiętać o zasadzie w której 
odległość w polu Odstęp od tekstu musi być 
przynajmniej o 0,7cm większa od wartości 
ustawionej w polu Min. odstęp między.....
Pozwoli to na równe ustawienie tekstu 
wielowierszowego.



  

Wstawianie automatycznego spisu treści
Przed wstawianiem automatycznych spisów treści 
musimy w tekście użyć konspektów.
W przykładowym tekście mamy trzy poziomy 
sformatowane przy pomocy stylu 
Nagłówek 1 (tytuły rozdziałów)
Nagłówek 2 (tytuły podrozdziałów poziom 2)
Nagłówek 3 (tytuły podrozdziałów poziom 3)

Kiedy mamy sformatowany tekst odpowiednimi 
stylami i ustawione konspekty możemy wstawić spis 
treści. Ważne aby najpierw ustawić kursor w 
miejscu, gdzie spis treści ma zostać wstawiony. 
Następnie wybieramy z górnego menu polecenie 
Wstaw Indeksy i spisy Indeksy i spisy→ →

W otwartym oknie w polu tytuł możemy wpisać dowolny tekst, który będzie 
tytułem naszego spisu, oraz zwracamy uwagę czy jest zaznaczone pole 
Konspekt

Po zatwierdzeniu ustawień (nazwy pola tytuł i pola konspekt) przyciskiem OK 
otrzymujemy ze sformatowanego tekstu przy pomocy konspektów automatyczny 
spis treści.



  

Wstawianie do nagłówka pola tytułu rozdziału
Do nagłówka w pracach bardzo często wstawia się 
tytuły rozdziałów, które będą automatycznie  
aktualizowane wraz ze zmianami w treści 
dokumentu. Zanim wstawimy tytuł należy włączyć 
nagłówek w opcjach konfiguracji strony: 
Format Strona Nagłówek.→ →
Następnie wybieramy z górnego menu polecenie 
Wstaw Pola Inne→ →

W otwartym oknie w zakładce Dokument wybieramy 
w grupie Typ opcje Rozdział

W grupie Format decydujemy w 
jakiej formie do nagłówka ma 
zostać wstawiony tytuł rozdziału

Po zatwierdzeniu wybranych opcji przyciskiem Wstaw do nagłówka zostanie 
wstawione pole z numerem i nazwą rozdziału. Każda zmiana nazwy rozdziału w 
dokumencie zostanie automatycznie przeniesiona do nagłówka

Aby kolejne nazwy rozdziałów znalazły 
się w nagłówkach musi zostać 
dokonany ręczny podział strony: 
Wstaw Podział ręczny Podział strony→ →
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