
  

Style
Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi 
potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z 
formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien 
dialogowych i wybierania stale tych samych opcji można 
zastosować style.

Aby rozpocząć pracę ze stylami musimy 
mieć dostęp do odpowiedniego okna 
dialogowego. Jeśli okno dialogowe 
stylów nie jest widoczne możemy 
włączyć je klikając na odpowiednią ikonę 
na panelu bocznym, a następnie wybrać 
opcje Style

Ikony umożliwiające 
wybór stylów: style 
akapitu, znaku, strony 

Okno pokazujące nazwy 
zaznaczonych na poniższej 
liście stylów.

W zależności od tego, co 
wybierzemy z rozwijanej listy
w głównym oknie pojawią się 
odpowiednie style.
Najczęściej z listy wybiera się 
Zastosowane style lub Style 
niestandardowe. W pierwszym 
przypadku będą widoczne używane 
w tekście style, w drugim będą 
pokazane style zbudowane przez 
nas.



  

Stosowanie stylu

Formatowanie tekstu za pomocą 
zdefiniowanych stylów

1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

2. wybrać w oknie stylisty ikonę, która 
odpowiada formatowanemu elementowi (akapit, 
czcionka, strona)

3. na liście dostępnych stylów kliknąć dwukrotnie 
na nazwie stylu, który chcemy zastosować.



  

1. Każdy wbudowany w edytor styl możemy dowolnie 
modyfikować. Aby rozpocząć zmianę stylu, klikamy na jego 
nazwie PPM i z menu podręcznego wybieramy Modyfikuj.

2. Po wybraniu opcji modyfikowania danego stylu otwiera się okno, w którym 
możemy dokonać zmian danego stylu. Ustawione opcje możemy szybko sprawdzić 
analizując odpowiedni wpis w oknie.

W otwartym oknie możemy zdefiniować style dla 
poszczególnych elementów: akapit, znak, strona.

Ważne!!! 
Z praktycznego punktu widzenia pracę z dokumentem powinniśmy rozpocząć od przystosowania do naszych potrzeb ustawień Domyślnego stylu 
akapitu. Modyfikując ten styl możemy ustalić domyślna czcionkę, jej krój oraz rozmiar, sposób wyrównania tekstu, odstępy między liniami itp. Taki 
sposób postępowania pozwoli nam na zaoszczędzenie czasu przy formatowaniu tekstu. Jest to o tyle ważne, że na tym stylu bazuje większość stylów 
pochodnych.

Modyfikowanie stylu



  

Tworzenie nowego stylu
Podczas pracy z edytorem nie jesteśmy wcale skazani tylko na zdefiniowane przez twórców LibreOffice`a wbudowane w edytor tekstu style. Możemy je 
dowolnie zmieniać i tworzyć nowe, które będą zaspokajały nasze potrzeby i wymagania.

2. Klikamy PPM w dowolnym „pustym” 
miejscu, a z otwartego menu podręcznego 
wybieramy polecenie Nowy

Tworzenie nowego stylu

1. W otwartym oknie z dostępnymi stylami wybieramy 
jaki element będziemy formatowali: akapit, znak, stronę

3. W oknie umożliwiającym definiowanie stylu ustawiamy 
wszystkie potrzebne nam ustawienia, nie zapominając o nadaniu 
nazwy dla tworzonego stylu w zakładce Organizator

4. Aby mieć szybki dostęp do 
zdefiniowanych przez nas stylów 
możemy w głównym oknie 
włączyć pokazywanie tylko 
własnych stylów przez wybranie 
z listy rozwijalnej polecenia 
Style niestandardowe



  

Podział dokumentu za pomocą stylu
Częstą operacją przy tworzeniu obszernych dokumentów tekstowych jest podział dokumentu na części – rozdziały - tak aby nagłówki poszczególnych 
rozdziałów zawierały inne treści.

1. W otwartym oknie z dostępnymi stylami wybieramy 
tworzenie stylów strony

2. Następnie tworzymy tyle stylów ile mamy rozdziałów 
(włączając w definicji stylu nagłówek). Warto pamiętać o 
włączeniu pokazywania tylko zdefiniowanych przez nas stylów.

3. Następnym krokiem jest wykonanie podziału dokumentu na strony przy wykorzystaniu zbudowanych stylów. Czynności te powtarzamy tyle razy ile 
mamy zdefiniowanych stylów (ile mamy rozdziałów)

3.1 Ustawiamy kursor w miejscu, w którym wstawiamy 
podział stron.

3.2 Z górnego menu 
wybieramy Podział ręczny, a w 
otwartym oknie z listy Styl 
wybieramy zdefiniowany styl, 
który ma być użyty do podziału 
na strony

3.1 Po zatwierdzeniu podziału na strony w 
górnej części strony zostanie wstawiona fioletowa 
linia informująca o podziale. W nagłówku możemy 
wpisać tekst. Będzie on widoczny tylko na tych 
stronach, które są sformatowane wybranym 
stylem. 



  

Wstawianie i formatowanie pól
Pola to elementy w dokumencie tekstowym, 
których wygląd zmienia się  w czasie edycji 
dokumentu. Edytor na bieżąco aktualizuje ich 
zawartość. Cechą charakterystyczną pól jest 
szare tło, które nie jest widoczne na wydruku.
Pola wstawia się wybierając z górnego menu 
polecenie Wstaw Pola→

Wstawione pola należy traktować jak zwykły tekst. Więc wszystkie 
opcje dotyczące formatowania tekstu są do dyspozycji.

Aby sformatować już wstawione pole należy kliknąć 2xLPM na formatowanym polu.

Przy formatowaniu pola z datą i 
godziną możemy wybrać różne 
formaty tego pola

Wstawiając do dokumentu Datę lub Godzinę stałą 
będzie widoczna data lub godzina wstawienia pola 
(stała). Jeśli chcemy aby data była aktualizowana przy 
każdym otwieraniu dokumentu należy wybrać Datę lub 
Godzinę bez słowa stała



  

Wstawianie numerów stron

Przy wstawianiu numerów stron 
do dokumentu możemy wybrać 
wstawienie bieżącego numeru 
strony lub ilość stron w 
dokumencie.

Aby sformatować już wstawione pole należy kliknąć 2xLPM na formatowanym 
polu. Możemy dokonać zmiany formatu np. na Rzymskie cyfry lub litery.

Aby rozpocząć numerowanie strony od dowolnej 
cyfry należy:
● z górnego menu wybrać polecenie Wstaw Podział →

ręczny i zaznaczyć pole Podział strony
● z listy rozwijalnej Styl wybrać styl domyślny lub 

styl, którym chcemy sformatować wstawianą 
stronę

● zaznaczyć pole Zmień numer strony i poniżej 
wpisać wartość od której chcemy zacząć 
numerowanie stron.
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