Ćwiczenia Word – modyfikacja czcionek i akapitów
Proszę utworzyć w pliku akapit (akapit jest ciągiem wyrazów zakończony naciśnięciem
klawisza enter) poprzez napisanie dowolnego zdania zajmującego trzy linie tekstu.
Plik należy zapisać pod nazwą imię_nazwisko (wpisać swoje imie i nazwisko w nazwie
pliku).
Formatowanie czcionki
Każdy tekst jest tworzony czcionką charakteryzującą się szeregiem parametrów takich jak:
krój czcionki - określony jest przez nazwę
styl czcionki - normalny, pogrubiony, kursywa
rozmiar
- określony jest liczbami naturalnymi
kolor
odstępy miedzy znakami -z możliwością precyzyjnego określenia rozstrzelenia lub
zagęszczenia
efekty
- przekreślenie, podkreślenie, indeks góry, indeks dolny, cień, kontur,
uwypuklenie, wgłębienie.
animacje
Każde z ćwiczeń należy wykonać w utworzonym pliku poprzedzając je nr ćwiczenia.
Ćwiczenie 1:
1.
Proszę zmodyfikować utworzony akapit tak aby był utworzony czcionką o
parametrach:

krój czcionki - Arial
 styl czcionki - pogrubiona kursywa

rozmiar
- 13
 kolor - czerwony

efekty - podkreślona
 odstępy miedzy znakami rozstrzelone na 3 pt
Formatowanie akapitu
Każdy akapit charakteryzuje się takimi parametrami jak:
wyrównanie tekstu
- do lewej strony, do prawej strony, do środka
odstępami między wierszami - pojedyncze 1,5 wiersza itd.
odstępy między akapitami - przed akapitem i za akapitem (podawane są w punktach)
wcięcia akapitów
- z lewej i prawej strony (podawane są w centymetrach)
Proszę skopiować utworzony akapit i wkleić go pięciokrotnie pod słowami Ćwiczenie 2:,
Ćwiczenie 3: , Ćwiczenie 4:, Ćwiczenie 5:, Ćwiczenie 6.
Następnie proszę zmodyfikować utworzone akapity tak aby:
Ćwiczenie 2:
 drugi akapit był wyrównany do lewej strony
 napisany czcionka o kolorze niebieskim kapitalikami

odstęp między wierszami akapitu wynosił 1,5 wiersza
Ćwiczenie 3:
 trzeci akapit był wyrównany do prawej strony
 napisany czcionka o kolorze czarnym
 odstęp między wierszami trzeciego akapitu wynosił 2 wiersze
 odstęp przed akapitem wynosił 24 punkty
Ćwiczenie 4:
 czwarty akapit był wyjustowany do prawej strony
 odstępy między wierszami czwartego akapitu były pojedyncze.
 odstęp za akapitem dla czwartego akapitu wynosił 18 punktów
 wcięcie akapitu od lewej strony (odstęp tekstu od prawego marginesu)
wynosił 1 cm.
Ćwiczenie 5:
 piąty akapit był wyrównany do środka
 wcięcie pierwszego wiersza w piątym akapicie powinno wynosić 2 cm.
 powinien być utworzony czcionka zagęszczoną o 1pt
Obramowywanie i cieniowanie akapitu
Każdy akapit można obramować i wypełnić kolorem. Proces wypełniania kolorem nazywany
jest cieniowaniem.


Ćwiczenie 6:
Proszę zmodyfikować szósty akapit tak, aby:
 był obramowany podwójną linią w kolorze czerwonym
 wypełniony kolorem jasno żółtym

Ćwiczenie 7:


Proszę zapisać wzór

