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KLASA IV  

Temat :  Projektowanie i drukowanie zaproszeń – edytor tekstu. 

 
Dowiesz się, jak: 

 przygotować zaproszenie na szkolną imprezę, 

 podzielić obszar kartki na kolumny, 

 wydrukować dokument dwustronnie. 

Kogo mieliście zamiar zaprosić na wybrane szkolne i klasowe spotkania?  
 na wieczór andrzejkowy – wychowawców klas; 
 na święto szkoły – wielu gości związanych z waszą szkołą... 

Zaproszenia dla gości 

Na tej lekcji przygotujecie kilka szablonów zaproszeń na różne okazje. Kilka, bo 
inaczej powinno wyglądać zaproszenie na bal karnawałowy, a inaczej na święto 
szkoły. Mogą one mieć różne kształty i rozmiary. Zdecydujcie, jaki charakter po-
winno mieć każde z nich: proste, dowcipne, zabawne czy też eleganckie. 
Formaty zaproszeń 

Jaką formę będzie miało twoje zaproszenie? Może wystarczy pojedyncza kartka 
wielkości połowy kartki formatu A4? Wówczas na wydruku zmieszczą się dwa 
zaproszenia. A może lepsza będzie kartka składana na pół, w pionie lub pozio-
mie? Na stronie obok znajdziesz przykład zaproszenia składanego: strona ze-
wnętrzna i wewnętrzna. To zaproszenie zostało wykonane na ustawionej po-
ziomo kartce (Układ → Orientacja). Dla wygody wpisywania tekstu jego obszar 
został na każdej stronie podzielony na dwie jednakowe kolumny z dość dużym 
(1,5 cm) odstępem między nimi. 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/139932


 

 

Taki odstęp jest potrzebny, bo tu będzie miejsce zgięcia. Podział na kolumny 
możesz uzyskać w edytorze Word, jeśli wybierzesz kartę Układ → Ko-

lumny → Więcej kolumn...  i ustawisz w okienku wartości parametrów. 

 

https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/259/38854/img/zaproszenie_zewn.png
https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/259/38854/img/zaproszenie_wewn.png
https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/259/38854/img/lekcja-18-rys-2.png


Projekty zaproszeń 

Przygotuj teraz krótkie teksty zaproszeń: ogólnych i imiennych – z miejscem na 
wpisanie danych zapraszanej osoby. Naszkicuj projekty na papierze. Rozplanuj, 
gdzie umieścisz tekst, a gdzie ilustracje. 
Ilustracje w zaproszeniu 

Na podstawie swojego projektu możesz się zorientować, jakiej wielkości po-
winny być ilustracje. Warto je wykonać od razu w odpowiednim rozmiarze, aby 
później nie zostały zniekształcone. Jeśli będziesz je przygotowywać w edytorze 
grafiki Paint, możesz z góry określić wielkość ilustracji. 

 Przed rozpoczęciem rysowania z głównego menu programu wybierz Właściwo-
ści i podaj wielkość obrazka w centymetrach lub pikselach. 

Rysunki pochodzące z internetu lub z galerii OpenOffice są powszechnie znane. 
Skorzystanie z nich przyspieszy wykonanie zaproszenia, ale nie będzie ono zbyt 
oryginalne. 
Łączenie tekstu i ilustracji 

Najpierw wpisz zaplanowaną treść zaproszenia i sformatuj tekst odpowiednio 
do charakteru imprezy. Następnie zilustruj zaproszenie. 

 Rysunki wykonane w odpowiednim rozmiarze i zapisane na dysku w osobnych 
plikach możesz umieścić w zaproszeniu, klikając kartę Wstawianie → Obraz. 

 Jeżeli chcesz użyć obrazków wykonanych w edytorze Paint lub ich fragmentów, 
wybierz przycisk Zaznacz, a potem skopiuj ( Kopiuj) z edytora Paint i wklej 
(Wklej) do dokumentu edytora Word. 

Próbne wydruki 

Przed zapisaniem gotowych zaproszeń warto przeprowadzić próbę. 
 Wpisz dane wybranej osoby do szablonu zaproszenia i obejrzyj podgląd wy-

druku – wybierz polecenie Drukuj z karty Plik. 

 Popraw ewentualne błędy lub usterki i wydrukuj zaproszenie. 

 Na koniec uważnie przeczytaj wydrukowane zaproszenie – sprawdzania nigdy 
za wiele! 

 

Zadanie 
1. Zrób zaproszenie składane w orientacji poziomej i z podziałem na kolumny. Ko-

lumny wypełniaj po kolei – najpierw pierwszą, potem drugą. 
Stanowią one kolejne kartki zaproszenia. Jeśli skończysz pisać tekst w pierwszej 
kolumnie i szybko zechcesz przejść do następnej, użyj karty Układ → Znaki po-
działu → Kolumna. 
Pamiętaj, aby obie części zaproszenia wydrukować dwustronnie na jednej 



kartce. Zastanów się, którą stroną trzeba włożyć zadrukowaną już kartkę do 
drukarki.  

         

Powodzenia  


