
Tabela
Aby wstawić tabelę do dokumentu należy wybrać 
z górnego menu Tabela-->Wstaw-->Tabela

W kategorii Rozmiar 
określamy z ilu kolumn i 
ilu wierszy ma się składać 
nasza tabela.

W kategorii Opcje zaznaczenie pola Nagłówek 
spowoduje, że  pierwszy wiersz wstawianej tabeli 
będzie sformatowany inaczej niż pozostała część 
tabeli.

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy 
obramowanie w całej wstawianej  tabeli

Do dokumentu tabelę możemy również wstawić 
klikając na ikonę. Trzymając LPM i przesuwając 
myszkę możemy określić z ilu kolumn i ilu wierszy 
będzie składała się nasza tabela.

Wstawiona tabela przez Tabela-->Wstaw--Tabela.
Włączone obramowanie tabeli  i włączony (inaczej 
sformatowany) nagłówek tabeli i 

Wstawiona tabela przez kliknięcie na ikonie na 
pasku narzędziowym. Włączone obramowanie 
tabeli  i wyłączony nagłówek tabeli.



Zaznaczanie tabeli
Zaznaczenie całej kolumny 
polega na najechaniu kursorem 
w odpowiednie miejsce (kursor 
zmieni swój kształt na 
charakterystyczną czarną 
pionową strzałkę) i kliknięciu LPM 
(cała kolumna zostanie 
„zaczerniona”)

Po pojawieniu się „czarnej 
strzałki, trzymając przyciśnięty 
LPM możemy również zaznaczyć 
kilka wierszy leżących obok 
siebie (nie ma możliwości 
zaznaczenia kolumn, które nie 
leżą obok siebie np. pierwsza i 
trzecia).

W podobny sposób jak 
zaznaczanie kolumny przebiega 
zaznaczanie wiersza lub kilku 
wierszy leżących obok siebie.

Aby zaznaczyć pojedynczą komórkę tabeli należy 
posłużyć się pewnym „sposobem”. Mianowicie 
musimy najpierw zaznaczyć dowolne dwie 
komórki leżące obok siebie, a następnie cofnąć 
kursor myszki na komórkę od której 
rozpoczęliśmy zaznaczanie

Poszczególne elementy tabeli możemy także zaznaczyć 
wybierając z górnego menu polecenie Tabela-->Zaznacz



Usuwanie i wstawianie kolumn i wierszy
Usuwanie kolumn polega na zaznaczeniu kolumny, którą 
chcemy usunąć (lub postawienie kursora „wewnątrz” 
kolumny którą chcemy usunąć) a następnie z górnego 
menu wybieramy polecenie Tabela-->Usuń-->kolumny

Usuwanie wierszy dokonujemy na takiej samej 
zasadzie jak kolumn. Zaznaczamy wiersz, który 
chcemy usunąć a następnie z górnego menu 
wybieramy Tabela-->Usuń-->Wiersze

1. Wstawianie kolumn polega na zaznaczeniu kolumny, przed lub 
po której chcemy wstawić nową kolumnę (lub postawienie kursora 
„wewnątrz” kolumny) a następnie z górnego menu wybieramy 
polecenie Tabela-->Wstaw->kolumny

1. Wstawianie wierszy dokonujemy na takiej samej zasadzie jak 
kolumn. Zaznaczamy wiersz nad który , lub pod który chcemy 
wstawić nowy wiersz a następnie z górnego menu wybieramy 
Tabela-->Wstaw-->Wiersze

2. Po pierwszego kroku pojawi się 
okno, w którym decydujemy ile 
kolumn chcemy wstawić 
oraz czy wstawiane kolumny będą 
przed czy po zaznaczonej kolumnie

2. Po pierwszego kroku pojawi się 
okno, w którym decydujemy ile 
wierszy chcemy wstawić 
oraz czy wstawiane wiersze będą nad 
czy pod zaznaczonym wierszu.



Ustawienie szerokości kolumn i wysokości wierszy

Po usunięciu lub wstawieniu kolumn tabela zostanie 
zdeformowana. 
W miejscu usunięcia kolumny powstanie luka
a w miejscu wstawienia kolumn, kolumna zostanie 
podzielona.

Aby przywrócić równomierne rozmieszczenie szerokości kolumn na całej 
szerokości strony należy zaznaczyć całą tabelę i z górnego menu wybrać 
polecenie Tabela-->Autodopasowanie-->Rozmieść kolumny równomiernie

Ustawienia szerokości kolumn i wysokości wierszy możemy 
dokonać również 'ręcznie”. Aby to zrobić należy ustawić kursor na 
krawędzi kolumny lub wiersza tak, aby zmienił swój wygląd.

Następnie trzymając przyciśnięty LPM przesuwamy krawędź do 
momentu uzyskania odpowiedniej szerokości lub wysokości. W 
czasie przesuwania kursora będzie widoczna przerywana kreska 
za pomocą na linijce możemy kontrolować ustawianą szerokość 
lub wysokość



Dokładne ustalenie szerokości i wysokości
Czasami będziemy chcieli dokładnie określić szerokość 
kolumny. Aby to wykonać wybieramy z górnego menu 
Tabela-->Autodopasowanie-->Szerokość kolumny

W otwartym oknie wybieramy 
numer kolumny której szerokość 
chcemy zmienić
a następnie wpisujemy szerokość.
W ten sposób możemy ustawić 
szerokość wszystkich kolumn 
wstawionej tabeli.

Czasami będziemy chcieli dokładnie określić szerokość 
kolumny. Aby to wykonać wybieramy z górnego menu 
Tabela-->Autodopasowanie-->Szerokość kolumny

Możemy również określić wysokość wiersza wybierając z górnego 
menu Tabela-->Autodopasowanie-->Wysokość wiersza

W otwartym oknie ustalamy 
wpisując w odpowiednie miejsce 
wysokość wiersza

1. Powyższy sposób pozwala na zmianę szerokości tylko jednej kolumny. Jeśli będziemy chcieli od razu ustalić 
dokładnie szerokość wszystkich kolumn musimy z górnego menu wybrać Tabela-->Właściwości tabeli

2. W otwartym oknie w zakładce 
Tabela zaznaczamy w sekcji 
Wyrównanie dowolne pole wyboru 
oprócz Automatycznie

3. Następnie w zakładce Kolumny zaznaczmy  
pole wyboru Dostosuj szerokość tabeli.

4. Teraz możemy 
wpisać w odpowiednie 
miejsca, (oznaczające 
numery kolejnych 
kolumn), ich szerokość.
Podczas wpisywania 
wartości należy zwrócić 
uwagę na to miejsce. 
Muszą się tam zmieniać 
wartości. Jeśli nie to 
oznacza, że nie zostało 
zaznaczone pole z 
punktu 3.



Scalanie, dzielenie i formatowanie komórek
Częstym przypadkiem w pracy z tabelą jest tzw 
łączeni komórek. Aby usunąć krawędź dzielącą 
komórki należy zaznaczyć te komórki, które mają 
być scalone

Następnie z górnego menu wybieramy 
Tabela -->Scal komórki

Możemy także dokonać podziału komórki na dowolną ilość 
kolumn lub wierszy.
Ustawiamy się kursorem w komórce gdzie ma nastąpić podział 
i z górnego menu wybieramy Tabela-->Podziel komórki

W otwartym oknie w sekcji Kierunek decydujemy czy 
dzielimy zaznaczoną komórkę na kolumny czy wiersze, 
a w sekcji Podziel wpisujemy ilość kolumn lub wierszy.

Aby sformatować tekst w tabeli 
wykorzystujemy wszystkie dostępne 
narzędzia do formatowania tekstu 
klikając np. na odpowiednie ikony na 
pasku narzędziowym. Jedynym 
wyjątkiem jest ustawienie tekstu w 
komórce w pionie.
Aby to wykonać klikamy PPM w 
komórce którą chcemy formatować 
a z menu wybieramy Komórka i 
wybieramy format wyrównania.



Formatowanie krawędzi tabeli
Przy formatowaniu krawędzi najpierw zaznaczamy fragment 
tabeli, w którym mają być formatowane krawędzie
Aby dostać się do funkcji formatowania krawędzi wybieramy z 
górnego menu Tabela-->Właściwości tabeli

UWAGA!!!!
Przy pierwszym formatowaniu 
krawędzi tabeli w sekcji Ustawienia 
indywidualne klikamy na jednej z 
tych krawędzi, które będziemy 
formatowali aby usunąć widoczne 
strzałki symbolizujące zaznaczone 
krawędzie.

UWAGA!!!
Linie widoczne w sekcji Ustawienia indywidualne symbolizują krawędzie w zaznaczonym fragmencie tabeli (nie całej tabeli) 
Pionowe linie wewnętrzne symbolizują wszystkie linie pionowe w zaznaczonym fragmencie, zaś linie poziome symbolizują wszystkie linie 
poziome w zaznaczonym fragmencie.



Formatowanie krawędzi tabeli
Przy formatowaniu krawędzi warto zachować następującą kolejność: 
1. zaznaczenie krawędzi, którą formatujemy, 
2. wybranie formatu i koloru linii, 
3. Zaznaczenie kolejnej linii
4. wybranie formatu i koloru linii
itd....

Sekcja Odstęp od zawartości służyć nam będzie od ustalenia 
odstępu tekstu od krawędzi tabeli.
Pole wyboru Synchronizuj pozwala na utrzymanie takiej samej 
wartości we wszystkich oknach (zmiana jednej wartości powoduje 
automatyczną zmianą pozostałych)

Sekcja Styl cienia umożliwia ustawienie parametrów cienia takich 
jak pozycja, odległość cienia od tabeli i jego koloru



Formatowanie tabeli
Ważną właściwością obramowania jest to, że nieobramowane krawędzie mimo, że ich 
zarysy są widoczne na ekranie monitora nie są widoczne na podglądzie  wydruku.

Krawędzie tabeli możemy także 
usunąć. Robimy to klikając na 
wybranej krawędzi tak długo aby 
linia symbolizująca krawędź została 
usunięta (czasami trzeba kliknąć 
kilka razy)

Jeżeli nieobramowane krawędzie (linie koloru jasnoszarego) nie są widoczne 
możemy je włączyć wybierając z górnego menu Tabela-->Granice tabel.

Wybierając z górnego menu Tabela-->Właściwości tabeli możemy w zakładce Tło ustawić kolor wypełnienia komórki, wiersza lub całej tabeli
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