
Zasady formatowania znaków
Wyrazy oddzielamy jedną spacją

Klawisza enter używamy TYLKO by rozpocząć nowy 
akapit, nie używamy go kończąc linię w obrębie jednego 
akapitu

Znaki przystankowe - ,.:;?! stawiamy zawsze bezpośrednio po 
wyrazie. Po znakach przystankowych stawiamy zawsze spację.

Znaki potęg, procentów, wszystkich skrótów (waluty, jednostki 
czasu, wagi itp.) stawia się po liczbach bez odstępu

Nawias otwierający stawiamy po spacji. Po nawiasie 
otwierającym nie stawiamy spacji, lecz piszemy od razu wyraz. 
Nie stawiamy spacji między wyrazem w nawiasie 
a nawiasem zamykającym. Spację stawiamy dopiero 
po nawiasie zamykającym.

Wyrazy oznaczające całą nazwę walut, jednostek itp. piszemy 
oddzielając ich nazwę od cyfry jedną spacją (twardą).



Przed myślnikiem (minus minus) – i po nim robimy odstęp, 
natomiast przed łącznikiem i po nim nie (np. biało-czerwony)

W przypadku użycia cudzysłowa stosujemy taką samą zasadę 
jak przy nawiasach.

Wcięcia akapitowe wykonujemy klawiszem tabulacji (tab), nie 
za pomocą spacji
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Nie należy pozostawiać krótkich wyrazów, spójników 
(i, z, w, na) na końcu linii tekstu.

Edycję wykonujemy za pomocą „twardej” spacji:

CTRL+SHIFT+SPACJA

Nie należy rozpoczynać zdania na końcu linii tekstu.

Edycję wykonujemy za pomocą „miękkiego” entera:

SHIFT+ENTER

Nie rozpoczynamy nowego akapitu w ostatnim wierszu 
strony lub kolumny (wdowy). Niedopuszczalne jest 
zostawianie wyrazu krótszego niż 10 znaków w ostatniej linii 
akapitu , oraz nie kończymy akapitu w pierwszym wierszu 
strony lub kolumny (sieroty).
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Przed rozpoczęciem wpisywania tekstu ustawiamy: 
wymiary kartki, orientację strony i marginesy.

Dla formatu kartki A4 czcionka tekstu głównego 
nie powinna być mniejsza niż 12 punktów (dla czcionki 
Times New Roman). Dopuszcza się napisanie tekstu czcionką 14pkt 
w przypadku podań, listów motywacyjnych lub CV.

W „litym” tekście interlinia tekstu głównego powinna 
wynosić 1,5 wiersza.

Podstawowy tekst dokumentu powinien być wyjustowany

Formatowanie przeprowadzamy po „wklepaniu” tekstu.

Zawsze należy wykonywać „kopie bezpieczeństwa”.
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Edytor tekstu nie pilnuje przestrzegania 
wymienionych zasad i reguł, dlatego za 

popełnione błędy odpowiada tylko i wyłącznie 
osoba opracowująca tekst.
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