
INFORMATYKA 

Klasa VI b 

15.06.2020r. 

Temat: Słownik terminów komputerowych. 

 

DOWIESZ SIĘ, JAK: 

 wstawić stronę tytułową wielostronicowego dokumentu, 

 ułożyć w porządku alfabetycznym zawartość tabeli, 

 stworzyć system odnośników wewnątrz dokumentu, 

 ponumerować kolejne strony dokumentu. 

Od klasy 4 tworzysz słownik terminów komputerowych – gromadzisz i 

wyjaśniasz wyrażenia zapisane na „słownikowych karteczkach” na końcu każdej 

lekcji. Dziś zakończysz swoją pracę. Uporządkujesz swoje dzieło i zapiszesz je w 

eleganckiej formie. 

PRACA NAD SŁOWNIKIEM 

Twój słownik powinien mieć postać tabeli. Jeśli tak nie jest, doprowadź go do tej 

postaci. Stwórz zestawienie na wzór poniższego. W pierwszej kolumnie umieść 

wyrażenia pochodzące z poszczególnych lekcji, a w drugiej – wyjaśnienia tych 

wyrażeń. 

 
Plan pracy nad słownikiem może wyglądać tak: 

1. Wstawić stronę tytułową. 

2. Uporządkować tabelę alfabetycznie. 
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3. Stworzyć system odnośników. 

4. Ponumerować strony. 

WSTAWIANIE STRONY TYTUŁOWEJ DOKUMENTU 

 Otwórz swój słownik, kliknij kartę Wstawianie  i opcję Strona tytułowa . 

Wybierz szablon strony tytułowej . 

 
 Wprowadź na stronie odpowiednie teksty i wstaw element graficzny. 

o Kliknij pole DATA, a następnie kliknij przycisk Dzisiaj  i ustaw bieżącą datę. 

 
o W polu Tytuł wpisz tekst: „Słownik terminów komputerowych”. 

o W polu Podtytuł wpisz tekst: „Praca wykonana w ramach lekcji informatyki w 

klasach 4–6”. 

o W polu Autor wpisz swoje imię i nazwisko. 

o W polu Firma wpisz nazwę swojej szkoły. 

o W polu Adres wpisz nazwę swojej miejscowości. 
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 Wstaw element graficzny. 

o Włącz znaki niedrukowalne kombinacją klawiszy Ctrl+Shift+8. Znaki 

niedrukowalne, nazywane również znacznikami formatowania, ułatwiają 

projektowanie zawartości dokumentu. Pozwalają na świadome rozmieszczanie 

tekstu i innych elementów, takich jak ilustracje czy tabele. Przykładowe znaki 

niedrukowalne pokazano w tabeli poniżej. 

 
o Włączenie znaków niedrukowalnych ujawni znak Podziału strony. Ustaw kursor 

tekstowy przed tym znakiem. 
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o Wstaw obrazek z serwisu openclipart.org. 

o Aby zmienić położenie ilustracji, kliknij przycisk Opcje układu . W 

oknie Opcje układu wybierz Przed tekstem . 

 

 
o Na koniec przeciągnij obraz i ustaw go w odpowiednim położeniu. 

PORZĄDKOWANIE TABELI 

Aby ustawić hasła pod względem alfabetycznym, musisz posortować zawartość 

tabeli. 

 Zaznacz całą tabelę. 

 
 Wybierz kartę Narzędzia tabel → Układ  i opcję Sortuj  w grupie Dane. 
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 Ustaw sortowanie według kolumny Termin i pozostałe pozycje tak jak poniżej, 

a następnie zatwierdź operację przyciskiem OK. 

 
TWORZENIE SYSTEMU ODNOŚNIKÓW 

Aby ułatwić poruszanie się po słowniku, warto stworzyć stronę zawierającą 

kolejne litery alfabetu, stanowiące listę odnośników do haseł rozpoczynających 

się od danej litery. 

 Wstaw nową stronę przed tabelą. 
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o Ustaw kursor tekstowy w pierwszej komórce tabeli, a następnie wybierz 

kartę Wstawianie  i opcję Pusta strona . 

 
o Na nowej stronie przenieś kursor tekstowy przed znak Podział strony i wstaw 

jednokomórkową tabelę. 

 
o Przeciągnij dolną krawędź tabeli  tak, aby tabela zajmowała możliwie 

największy obszar strony. 

 
o Wybierz kartę Narzędzia tabel → Układ , a następnie kliknij 

przycisk Wyrównaj do środka w poziomie i pionie . 

 
 Wprowadź tekst „Wybierz początkową literę wyrażenia” i wpisz kolejne litery 

alfabetu. 

 Ukryj obramowanie tabeli. 
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 Utwórz zakładki z pierwszych wyrażeń rozpoczynających się od danej litery. 

Zakładka to miejsce (np. fragment tekstu) w dokumencie, do którego użytkownik 

zostanie przeniesiony po kliknięciu odnośnika. System zakładek i odnośników 

ułatwia poruszanie się po wielostronicowym dokumencie. Klasycznym 

przykładem takiego rozwiązania może być spis treści, w którym kliknięcie 

wybranej pozycji powoduje przeniesienie do odpowiedniej strony dokumentu. 

o Zaznacz pierwsze wyrażenie rozpoczynające się od litery A . 

o Wybierz kartę Wstawianie  → Zakładka  w grupie Linki. 

o W oknie Zakładka wprowadź nazwę zakładki  i kliknij przycisk Dodaj . 
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o Powtórz dodawanie zakładki dla wszystkich liter. 

 Utwórz odnośniki do zakładek. 

o Na stronie zawierającej alfabet zaznacz literę A  i wybierz kartę Wstawianie 

→ Link  w grupie Linki. 

 
o W oknie Wstawianie hiperłącza kliknij przycisk Miejsce w tym 

dokumencie , a w oknie Wybierz miejsce w tym dokumencie zaznacz 

zakładkę A  i kliknij OK . 

 Utwórz odnośniki dające możliwość powrotu do strony z alfabetem. 

o Na stronie z alfabetem zaznacz tekst „Wybierz początkową literę wyrażenia”, a 

następnie utwórz zakładkę Wybór. 

o W drugiej komórce drugiej kolumny tabeli wstaw akapit z napisem „POWRÓT”. 

o Zaznacz słowo „POWRÓT” i utwórz odnośnik do zakładki Wybór. 
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o Na koniec zaznacz odnośnik POWRÓT, skopiuj go i wklej w każdej komórce 

zawierającej definicję wyrażenia. 

NUMEROWANIE STRON SŁOWNIKA 

 Wybierz kartę Wstawianie i opcję Numer Strony  w grupie Nagłówek i 

stopka. 

 Wybierz sposób numerowania stron . 

 
 Zapisz słownik jako dokument tekstowy (aby w razie potrzeby móc dokonać 

modyfikacji), a dla większej wygody użytkowania także w formacie PDF. 
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