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Omówienie systemów Microsoft Windows Vista,
Windows 7 oraz pakietu Microsoft Office 2007

1.1. System Windows Vista
JeÊli znasz pod sta wo we za sa dy pra cy w sys te mie Win dows XP, to

z pew noÊcià po ra dzisz so bie z obs∏ugà sys te mu Win dows Vi sta.
Sys tem wi ta nas oknem po wi tal nym Za pra sza my. Znaj dziesz w nim

pre zen tacj´ no wych funk cji i usta wieƒ sys te mu Win dows Vi sta. Pre zen -
ta cje po zwa lajà na za po zna nie si´ z nowà wersjà i wy ko ny wa nie pod sta -
wo wych czyn noÊci przy je go obs∏udze.

Sys tem Win dows Vi sta pro po nu je nam no wy in ter fejs gra ficz ny.
Na ekra nie mo ni to ra wi dzi my (po dob nie jak w sys te mie Win dows XP)
czte ry g∏ów ne ele men ty u∏atwiajàce dost´p do pro gra mów, pli ków i fol -
de rów oraz wy ko ny wa nie na nich ope ra cji. Sà to:

1. Me nu Start – pro stokàtny przy cisk Start z lo giem Win dows zo sta∏
zastàpio ny okràg∏ym przy ci skiem z lo giem Win dows, a ka ska do wy
wi dok Wszyst kie pro gra my zo sta∏ zastàpio ny przez drzew ko two -
rzo ne w jed nym oknie. Do dat ko wo me nu po sia da funkcj´ szyb kie -
go wy szu ki wa nia pli ków.

2. Pa sek za daƒ.
3. Pul pit.
4. Pa sek bocz ny sys te mu Win dows – to no wy ele ment, na któ rym

mo˝na umiesz czaç przy dat ne gad˝ety (np. ze gar, no tat ki, pro gnoz´
po go dy, ka len darz).

Ryc. 1. Okno powitania nowego systemu Windows Vista
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Me nu Start
Oma wia nie dzia∏ania no we go sys te mu naj le piej roz poczàç od okràg∏ego

przy ci sku Start (lo go Win dows). Klik ni´cie go otwie ra me nu Start, któ -
re da je dost´p do pro gra mów, pli ków i fol de rów.

1. W tej cz´Êci me nu Start sà wyÊwie tla ne cz´sto u˝ywa ne pro gra my.
Mo˝esz otwo rzyç do wol ny pro gram, kli kajàc go. 

2. Ten ob szar da je dost´p do u˝ywa nych fol de rów, usta wieƒ i funk cji. 
3. W tym miej scu znaj dujà si´ ostat nio otwie ra ne pli ki. 
4. Tu taj mo˝esz wy∏àczyç lub za blo ko waç kom pu ter.
5. Aby zo ba czyç pe∏nà list´ pro gra mów za in sta lo wa nych na kom pu te -

rze, klik nij przy cisk Wszyst kie pro gra my. 
6. Aby od na leêç pro gra my i pli ki, wpisz wy szu ki wa ny ter min. Wy nik

wy szu ki wa nia po ja wia si´ nad po lem wy szu ki wa nia. Aby otwo rzyç
wy szu ka ny ele ment, klik nij go.

1 2

4
5

6

3

Ryc. 2. Nowy interfejs systemu Windows Vista

Ryc. 3. Menu „Start” systemu Windows Vista
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Aby do daç ikon´ do me nu Start (je go le wej cz´Êci), na le˝y wejÊç we
Wszyst kie pro gra my, pra wym przy ci skiem my szy kliknàç ikon´ pro gra -
mu, któ ry chce my do daç, a nast´pnie kliknàç po le ce nie Przy pnij do me -
nu Start.

Aby usunàç ikon´ z me nu Start, klik nij jà pra wym przy ci skiem my szy,
a na liÊcie, któ ra si´ uka˝e, klik nij po le ce nie Wy pnij z me nu Start. Usu -
ni´cie iko ny pro gra mu z me nu Start nie po wo du je usu ni´cia jej z li sty
Wszyst kie pro gra my.

Aby usunàç list´ ostat nio u˝ywa nych pli ków z li sty Bie˝àce ele men -
ty, klik nij przy cisk Start, a nast´pnie klik nij pra wym przy ci skiem my szy
Bie˝àce ele men ty i za znacz po le ce nie Wy czyÊç list´ naj now szych
ele men tów.

W pra wej cz´Êci me nu Start znaj dujà si´ ∏àcza do po szcze gól nych ele -
men tów sys te mu.

• Fol der oso bi sty – otwie ra fol der, któ re go nazwà jest na zwa u˝yt -
kow ni ka za lo go wa ne go do sys te mu. 

• Do ku men ty – otwie ra fol der, w któ rym mo˝na prze cho wy waç pli ki
tek sto we, ar ku sze kal ku la cyj ne, pre zen ta cje itp.

• Ob ra zy – otwie ra fol der, w któ rym mo˝na prze cho wy waç
i przeglàdaç pli ki gra ficz ne.

• Mu zy ka – otwie ra fol der, w któ rym mo˝na prze cho wy waç i od twa -
rzaç pli ki mu zycz ne oraz pli ki au dio.

• Gry – otwie ra fol der, z któ re go mo˝na uru cho miç wszyst kie gry za -
in sta lo wa ne na kom pu te rze.

• Bie˝àce ele men ty – otwie ra list´, na któ rej sà wi docz ne ostat nio
u˝ywa ne pli ki.

• Kom pu ter – otwie ra okno, w któ rym mo˝na uzy skaç dost´p do dys -
ków, dru kar ki, apa ra tu, ska ne ra i in ne go sprz´tu pod∏àczo ne go
do kom pu te ra.

• Sieç – otwie ra okno, z któ re go mo˝na uzy skaç dost´p do u˝yt kow -
ni ków ewen tu al nej sie ci.

• Po∏àcz z – otwie ra okno do po∏àczeƒ z nowà sie cià.
• Pa nel ste ro wa nia – otwie ra okno, w któ rym mo˝na do sto so waç

wyglàd i funk cje kom pu te ra do in dy wi du al nych ocze ki waƒ i upodo -
baƒ u˝yt kow ni ka. Mo˝na te˝ w tym miej scu do da waç lub usu waç
pro gra my.

• Pro gra my do myÊlne – otwie ra okno, w któ rym mo˝li wy jest wy bór
pro gra mów do na przyk∏ad przeglàda nia stron sie ci WWW, wy -
sy∏ania wia do moÊci e -ma il, od twa rza nia mu zy ki i wi deo.

• Po moc i obs∏uga tech nicz na – otwie ra okno, w któ rym
mo˝na sko rzy staç z po mo cy do tyczàcej ko rzy sta nia i obs∏ugi sys te -
mu.
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Pa sek bocz ny
No wym, do tych czas nie wbu do wa nym w sys tem Win dows, ele men tem

jest tzw. pa sek bocz ny. Jest to ob szar, na któ rym umiesz czaç mo˝na
„ma∏e pro gra my” na zy wa ne gad˝eta mi. Dajà one ∏atwy dost´p do in for -
ma cji i narz´dzi. Kil ka gad˝etów po ja wia si´ do myÊlnie na pa sku bocz -
nym.

Aby wpro wa dziç pa sek bocz ny na pul pit, kli kaj kolej no przy ci ski
Start|Wszyst kie pro gra my|Ak ce so ria|Pa sek bocz ny sys te mu Win -
dows.

Aby za bez pie czyç pa sek bocz ny przed za kry wa niem przez in ne okna,
na le˝y:

• Kliknàç przy cisk Start i da lej kli kaç ko lej no po le ce nia Pa nel ste ro -
wa nia|Wyglàd i per so na li za cja|W∏aÊci woÊci pa ska bocz ne go
sys te mu Win dows.

• Za zna czyç po le wy bo ru Pa sek bocz ny jest za wsze nad in ny mi
okna mi.

• Kliknàç przy cisk OK.
Mo˝esz rów nie˝ do daç do pa ska bocz ne go no we gad˝ety. Aby zo ba -

czyç gad˝ety za in sta lo wa ne na kom pu te rze, klik nij w gór nej cz´Êci pa ska
znak (+). Nast´pnie dwu krot nie klik nij gad˝et, któ ry chcesz do daç,
i jeÊli chcesz go u˝ywaç, prze ciàgnij gad˝et na pul pit.

Aby usunàç gad˝et z pa ska bocz ne go, klik nij go pra wym przy ci skiem
my szy i klik nij po le ce nie Za mknij gad˝et.

Mo˝esz zmie niç usta wie nia do wol ne go gad˝etu, wska zujàc go i kli -
kajàc przy cisk, któ ry znaj du je si´ w je go obr´bie. W oknie, któ re si´
uka˝e, wy bierz dost´pnà opcj´ wska za ne go gad˝etu i klik nij przy cisk OK.

Pra ca z pli ka mi i fol de ra mi w sys te mie Win dows Vi sta
Wiesz ju˝, co to sà pli ki i fol de ry, do cze go s∏u˝à, jak po wstajà i ja kie

ope ra cje mo˝na z ni mi wy ko ny waç. Te raz po znasz kil ka zmian, ja kie
wpro wa dzi li twór cy sys te mu Vi sta.

Ryc. 4. Pa sek bocz ny sys te mu Win dows Vi sta i okno gad˝etów oraz okno zmian
wyglàdu gad˝etów
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W oma wia nym sys te mie ro dzaj pli ku mo˝na okreÊliç, patrzàc na je go
ikon´. Oto przyk∏ady:

Po dob nie pre zen tujà si´ no we, ty po we iko ny fol de rów:

W pre zen to wa nym sys te mie u˝yt kow nik nie mu si two rzyç pod sta wo -
wych fol de rów od poczàtku, gdy˝ kil ka najcz´Êciej u˝ywa nych au to ma -
tycz nie si´ w nim znaj du je (znaj dziesz je po pra wej stro nie me nu Start,
a sà to na przyk∏ad fol de ry: Do ku men ty, Ob ra zy czy Mu zy ka, któ rych
prze zna cze nie omó wio no wczeÊniej). 

W mo men cie otwar cia fol de ru na pul pi cie po ja wia si´ okno te go fol -
de ru. W tym miej scu mo˝emy spraw dziç je go za war toÊç, a tak˝e dzi´ki
udost´pnio nym ele men tom i funk cjom ste ro waç je go na wi gacjà w sys te -
mie. Po ni˝ej przed sta wio no ty po we okno fol de ru:

1. Dokument tekstowy
2. Obraz
3. Kontakt

1 2 3

1. Okienko nawigacji
2. Przyciski „Dalej” i „Wstecz”
3. Pasek adresu
4. Nag∏ówki

5. Lista plików/folderów
6. Pole wyszukiwania
7. Okienko szczegó∏ów
8. Pasek narz´dzi

1

2 3 4

5

6

7

8

Ryc. 5. Ob raz ki ikon w sys -
te mie Win dows Vi sta

Ryc. 6. Po le wej pu sty fol der, po pra wej
fol der za wie rajàcy pli ki

Ryc. 7. Okno folderu
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Okno fol de ru i je go ele men ty
• Pa sek ad re su – umo˝li wia przejÊcie do in ne go fol de ru bez za my ka -

nia wy ko rzy sty wa ne go w da nej chwi li okna fol de ru.
• Przy ci ski Wstecz i Da lej – s∏u˝à do prze cho dze nia do wczeÊniej

przeglàda nych okien fol de rów bez ko niecz noÊci za my ka nia
bie˝àce go okna fol de ru.

• Po le wy szu ki wa nia – umo˝li wia wy szu ka nie pli ku lub pod fol de ru
prze cho wy wa ne go w da nym fol de rze po wczeÊniej szym wpi sa niu
wy ra zu lub fra zy wyst´pujàcej w po szu ki wa nym obiek cie. Wy szu ki -
wa nie roz po czy na si´ na tych miast, kie dy na przyk∏ad w po lu wy szu -
ki wa nia wpi sze my li ter´ K – wte dy na liÊcie zo stanà wyÊwie tlo ne
wszyst kie pli ki lub fol de ry, któ rych na zwa roz po czy na si´ na t´
w∏aÊnie li ter´.

• Pa sek narz´dzi – umo˝li wia wy ko na nie ty po wych ope ra cji,
na przyk∏ad ko pio wa nie, wkle ja nie pli ków lub fol de rów, zmia na
wyglàdu itp.

• Okien ko na wi ga cji – umo˝li wia wyÊwie tla nie wi do ku in nych fol de -
rów.

• Li sta pli ków (fol de rów) – to ob szar, w któ rym jest wyÊwie tla na za -
war toÊç wska za ne go fol de ru.

•    Okien ko szcze gó∏ów – wyÊwie tla in for ma cje szcze gó∏owe o pli ku,
na przyk∏ad da ne o au to rze, dat´ utwo rze nia, dat´ ostat niej zmia ny
pli ku, je go roz mia rze itp.

• Okien ko podglàdu – po zwa la na wyÊwie tle nie za war toÊci pli ku bez
otwie ra nia w∏aÊci we go pro gra mu (nie jest wyÊwie tla ne au to ma tycz -
nie). Aby je wyÊwie tliç na le˝y kliknàç na Pa sku narz´dzi przy cisk
Or ga ni zuj, a nast´pnie kliknàç opcje Uk∏ad i da lej Okien ko
podglàdu.

Po otwar ciu okna fol de ru mo˝li we jest za sto so wa nie ró˝nych ty pów
ikon prze cho wy wa nych w fol de rze pli ków. Wpro wa dze nie tych zmian
jest mo˝li we po u˝yciu przy ci sku Wi do ki dost´pne go na Pa sku
narz´dzi. Klik ni´cie strza∏ki obok przy ci sku Wi do ki udost´pnia jesz cze
wi´cej opcji, a prze su wajàc su wak, mo˝na do pa so waç roz miar ikon pli -
ków. Zmia na ta jest od ra zu wi docz na.

Ryc. 8. Opcje widoków
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JeÊli na ekra nie jest otwar tych kil ka okien, to mo˝esz prze cho dziç
mi´dzy ni mi w tzw. funk cji prze rzu ca nia 3W (trój wy mia ro wy stos okien).
Aby za sto so waç funkcj´ prze rzu ca nia 3W, przy trzy maj na kla wia tu rze
kla wisz z lo go Win dows i na ciÊnij kla wisz Tab. Przy trzy mujàc kla wisz
z lo go Win dows i ude rzajàc ko lej no kla wisz Tab, zmie niasz po∏o˝enie
dost´pnych na ekra nie okien. Kie dy zwol nisz kla wisz lo go Win dows,
wyÊwie tlisz okno, któ re znaj du je si´ na wierz chu sto su.

Funk cja prze rzu ca nia 3W nie dzia∏a, jeÊli w kom pu te rze nie uru cho -
mio no Win dows Ae ro – pa kie tu spe cjal nych efek tów wi zu al nych sys te -
mu Win dows Vi sta.

Za pi sy wa nie pli ków
Jak wia do mo, no we pli ki two rzo ne sà przy u˝yciu okreÊlo ne go pro -

gra mu. W mo men cie ko niecz noÊci ich za pi sa nia, po za koƒczo nej pra cy
(lub w jej trak cie) kli ka my na po le ce nie Plik na pa sku me nu, a nast´pnie
na po le ce nie Za pisz ja ko. W oknie dia lo go wym, któ re si´ uka˝e, na le˝y
wpi saç nazw´ pli ku i kliknàç przy cisk Za pisz. Szcze gó∏y do tyczàce za pi -
sy wa nia pli ków zo sta∏y omó wio ne w cz´Êci podr´czni ka „In for ma ty ka 1”
do tyczàcej pra cy w sys te mie Win dows XP. War to wie dzieç, ˝e w sys te mie
Win dows Vi sta wi´kszoÊç pro gra mów za pi su je pli ki w najcz´Êciej u˝ywa -
nych fol de rach, tzn. pli ki tek sto we (.doc, .txt) sà za pi sy wa ne w fol de rze
Do ku men ty, pli ki gra ficz ne w fol de rze Ob ra zy, a pli ki dêwi´ko we w fol -
de rze Mu zy ka. Sys tem po zwa la oczy wiÊcie na szcze gó∏owe wska za nie
miej sca za pi su, czy li okreÊle nie je go lo ka li za cji.

Ryc. 9. Prze rzu ca nie okien za po mocà funk cji 3W
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Ob ra zy
W sys te mie za sto so wa no tak˝e nowà Ga le ri´ fo to gra fii, któ ra

uspraw nia i przy spie sza wyÊwie tla nie, edy to wa nie i dru ko wa nie zdj´ç,
a tak˝e umo˝li wia zgra nie fo to gra fii z apa ra tu cy fro we go do kom pu te ra
w pro sty spo sób. Mo˝li wa jest rów nie˝ wst´pna ob rób ka zdj´ç, tzn. ich
przy ci´cie, usu ni´cie efek tu czer wo nych oczu, do ko na nie ko rek ty na sy -
ce nia ko lo rów czy naÊwie tle nia.

Aby roz poczàç prac´ z tym narz´dziem, klik nij przy cisk Start, a da lej
Wszyst kie pro gra my i Ga le ria fo to gra fii sys te mu Win dows.

W Ga le rii fo to gra fii sys te mu Win dows sà wyÊwie tla ne wszyst kie ob -
ra zy prze cho wy wa ne w fol de rze Ob ra zy.

Aby w Ga le rii fo to gra fii sys te mu Win dows po ka zaç tyl ko ob ra zy
(uka zujà si´ tam rów nie˝ pli ki wi deo), klik nij strza∏k´, któ ra jest umiesz -
czo na obok po zy cji Wszyst kie ob ra zy i wi deo i za znacz po zycj´ Ob ra zy.

Ryc. 10. Okno „Ga le ria fo to gra fii sys te mu Win dows”

Ryc. 11. Klik ni´cie na po zycj´ „Ob ra zy”
spo wo du je po ka za nie si´ ko lek cji fo to gra fii.
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W oknie Ga le rii fo to gra fii sys te mu Win dows sà pre zen to wa ne mi -
nia tu ry prze cho wy wa nych tam ob ra zów, aby po ka zaç jak naj wi´kszà
liczb´ mi nia tur, klik nij przy cisk Mak sy ma li zuj, któ ry znaj du je si´ po le -
wej stro nie okna na je go bel ce ty tu∏owej.

Aby zmie niç roz miar mi nia tur, klik nij przy cisk Zmia na roz mia ru
ekra nu (przy cisk z „lupà” w dol nej cz´Êci okna), a nast´pnie prze su waj
su wak w gór´ lub w dó∏. Zmniej sze nie ob ra zu (mi nia tur) u∏atwia
przeglàda nie du˝ej licz by fo to gra fii, a po wi´ksze nie umo˝li wia do -
strze˝enie wi´kszej licz by szcze gó∏ów. Aby po ka zaç mi nia tu ry w ory gi -
nal nym wi do ku, klik nij przy cisk Re se tuj mi nia tu ry do roz mia ru do -
myÊlne go.

JeÊli wska˝esz wy branà mi nia tur´ o ma∏ym roz mia rze (na je dziesz
na nià wskaêni kiem mysz ki i za trzy masz), wy wo∏asz jej podglàd
w wi´kszym roz mia rze oraz in for ma cje o ob ra zie.

Ryc. 12. Po le wej du˝e mi nia tu ry, po pra wej ma∏e

Ryc. 13. Podglàd wska za nej mi nia tu ry i pre zen ta cja in for ma cji o ob ra zie
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Two rzo ne przez cie bie fo to gra fie mogà wyst´po waç w wer sji pio no -
wej, nie zna czy to, ˝e w ga le rii nie mo˝na ich ob ró ciç. Wy star czy kliknàç
przy cisk Ob róç prze ciw nie do ru chu wska zó wek ze ga ra lub Ob róç
zgod nie z ru chem wska zó wek ze ga ra.

JeÊli chcesz zo ba czyç ob raz w du˝ym po wi´ksze niu, klik nij go dwu -
krot nie. Po pra wej stro nie wi docz ne b´dzie okno, w któ rym znaj dziesz
in for ma cje o ob ra zie i któ re umo˝li wi do da nie do dat ko wych okreÊleƒ
do wy bra ne go obiek tu.

Aby do dat ko wo po wi´kszyç frag ment fo to gra fii, klik nij przy cisk Po -
wi´ksz i prze suƒ su wak w gór´. Po wi´kszonà fo to gra fi´ mo˝na prze su -
waç, aby zo ba czyç ko lej ne po wi´kszo ne frag men ty ob ra zu. Po wrót
do wi do ku nor mal ne go nast´pu je po klik ni´ciu przy ci sku Do pa suj
do okna. JeÊli chcesz po wró ciç do wi do ku mi nia tur klik nij przy cisk Po -
wrót do ga le rii.

Po ka zy slaj dów
Zgro ma dzo ne przez u˝yt kow ni ka cy fro we fo to gra fie mo˝na po ka zaç

i za pre zen to waç w for mie pe∏no ekra no we go po ka zu slaj dów. Po kaz
mo˝na wzbo ga ciç ele men ta mi ani ma cji i spe cjal ny mi efek ta mi. Pro gram
po zwa la tak˝e na za sto so wa nie tzw. mo ty wów po ka zów (np. po ja wie nie
si´ na ekra nie kil ku fo to gra fii jed no czeÊnie).

Ryc. 14. Po le wej mi -
nia tu ra przed ob ró ce -
niem, po pra wej
po ob ró ce niu

Ryc. 15. Slaj dy bioràce udzia∏ w po ka zie i me nu ste ro wa nia po ka zem
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Przed roz pocz´ciem po ka zu wy bierz ob ra zy, któ re chcesz za pre zen to -
waç (za znacz je z wciÊni´tym kla wi szem Ctrl) i aby roz poczàç klik nij
przy cisk Od twórz po kaz slaj dów, któ ry znaj du je si´ w dol nej cz´Êci
okna Ga le rii fo to gra fii sys te mu Win dows. JeÊli nie wy bie rzesz kon -
kret nej licz by ob ra zów, po ka˝à si´ w trak cie po ka zu wszyst kie fo to gra -
fie, któ re znaj dujà si´ w da nym fol de rze.

W trak cie po ka zu mo˝li we jest je go za trzy ma nie, zmia na szyb koÊci
przejÊcia po mi´dzy po szcze gól ny mi ob ra za mi, prze su wa nie po ka zu
do przo du i do ty∏u. Aby zo ba czyç pa sek re gu la cji po ka zu, ustaw
wskaênik my szy na do le ekra nu. JeÊli si´ on nie wyÊwie tli, klik nij pra wym
przy ci skiem my szy na ekra nie mo ni to ra, wte dy po ka˝e si´ w∏aÊci we me -
nu.

JeÊli chcesz za koƒczyç lub prze rwaç po kaz, na ciÊnij kla wisz Esc lub
klik nij po le ce nie Za koƒcz, któ ry znaj du je si´ na re gu la to rze po ka zu.

Po pra wia nie wyglàdu fo to gra fii
W Ga le rii fo to gra fii systemu Windows znaj dziesz tak˝e narz´dzia

do re tu szo wa nia swo ich ob ra zów. Klik nij przy cisk Na praw, któ ry znaj -
dziesz na pa sku narz´dzi i wy bierz narz´dzie, któ re chcesz wy ko rzy staç.

• Do pa suj au to ma tycz nie – umo˝li wia do pa so wa nie ja snoÊci, ko lo -
ru i kon tra stu.

• Do pa suj naÊwie tle nie – umo˝li wia r´czne do pa so wa nie ja snoÊci
i kon tra stu.

• Do pa suj ko lor – umo˝li wia r´czne do pa so wa nie od cie nia i na sy ce -
nia ko lo ru.

• Przy tnij ob raz – umo˝li wia przy ci´cie ob ra zu. 
• Po praw czer wo ne oczy – umo˝li wia usu ni´cie efek tu „czer wo -

nych oczu” spo wo do wa ne go sto so wa niem lam py b∏ysko wej.

Ryc. 16. Przy cisk „Po ka zu slaj dów”

Ryc. 17. Po pra wia nie wyglàdu ob ra zu
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Pli ki dêwi´ko we i pli ki wi deo
JeÊli chcesz stwo rzyç mi ni film, któ re go po szcze gól ny mi klat ka mi

b´dà przy go to wa ne i ob ro bio ne fo to gra fie, prze cho wy wa ne w Ga le rii fo -
to gra fii sys te mu Win dows, za znacz je i klik nij przy cisk Przy go tuj film
w pa sku narz´dzi. W oknie, któ re si´ uka˝e na ekra nie (okno pro gra -
mu Win dows Me dia Play er), mo˝esz two rzo ny film wzbo ga ciç ele men -
ta mi ani ma cji i spe cjal ny mi efek ta mi.

Oczy wiÊcie, do od twa rza nia pli ków dêwi´ko wych i pli ków wi deo, któ -
re gro ma dzisz w swo im kom pu te rze, mo˝esz tak˝e u˝ywaç pro gra mu
Win dows Me dia Play er. Znajdê i uru chom pro gram. Aby od two rzyç
plik, klik nij kart´ Bi blio te ka i wy bierz obiekt, któ ry chcesz uru cho miç.
Klik nij na nie go dwu krot nie.

1.2. Sys tem MS Win dows 7
JeÊli po zna∏eÊ pod sta wo we za sa dy pra cy w sys te mie MS Win dows XP

lub MS Win dows Vi sta – na pew no po ra dzisz so bie w sys te mie MS Win -
dows 7, któ ry jest bez poÊred nim nast´pcà MS Vi sta. 

Ogól nie mó wiàc, MS Win dows 7 jest bar dziej bez piecz ny i przy ja zny
u˝yt kow ni ko wi ni˝ po przed nie sys te my. 

Na przyk∏ad pa sek za daƒ zo sta∏ prze pro jek to wa ny, aby u∏atwiç
zarzàdza nie naj wa˝niej szy mi pli ka mi i pro gra ma mi oraz uzy ski wa nie
szyb sze go do nich dost´pu po przez li sty szyb kie go dost´pu. Umo˝li wia
ona wy god ny i szyb ki dost´p do pli ków, z któ ry mi u˝yt kow nik ostat nio
pra co wa∏.

Aby zo ba czyç i ewen tu al nie wy ko rzy staç ostat nio u˝ywa ne pli ki, wy -
star czy kliknàç pra wym przy ci skiem my szy od po wied nià ikon´ na pa sku
za daƒ lub prze ciàgajàc przy cisk w kie run ku pul pi tu. Aby otwo rzyç do ku -
ment lub in ny ele ment dost´pny na liÊcie szyb kie go dost´pu, na le˝y go
kliknàç. Klik ni´cie pra wym przy ci skiem my szy iko ny pro gra mu MS
Word po wo du je wyÊwie tle nie ostat nio u˝ywa nych do ku men tów te go
pro gra mu.

Sys tem MS Win dows 7 uprasz cza spo sób pra cy z okna mi na pul pi cie.
Dost´pne sà prost sze, cie kaw sze i szyb sze spo so by ich otwie ra nia, za my ka-
nia, zmia ny roz mia ru i roz miesz cza nia, mo˝na ∏atwiej wy ko ny waç ty po -
we czyn noÊci. Na przyk∏ad po rów ny wa nie za war toÊci dwóch otwar tych
okien jest te raz ∏atwiej sze dzi´ki funk cji przy ciàga nia. Nie ma po trze by

Ryc. 18. Wy ko rzy sta nie funk cji li sty
szyb kie go dost´pu
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r´czne go zmie nia nia roz mia ru otwar tych okien w ce lu po rów na nia ich
za war toÊci. Wy star czy chwy ciç otwar te okno i prze ciàgnàç je do jed nej
z kraw´dzi ekra nu, aby wy pe∏niç nim po∏ow´ ekra nu. Po przy ciàgni´ciu
okien do obu kraw´dzi, mo˝na ∏atwiej po rów ny waç ich za war toÊç. 

Aby zmi ni ma li zo waç wszyst kie okna oprócz jed ne go, wy star czy chwy -
ciç górnà kraw´dê okna i potrzàsnàç nim. Wszyst kie po zo sta∏e otwar te
okna zo stanà zmi ni ma li zo wa ne do pa ska za daƒ. Po now ne potrzàÊni´cie
tym oknem spo wo du je przy wró ce nie wszyst kich okien. 

2. Mi cro soft Of fi ce 2007
W pre zen to wa nym ma te ria le nie zo sta∏y opi sa ne wszyst kie funk cje

i mo˝li woÊci apli ka cji Mi cro soft Of fi ce 2007. Zo sta∏y za pre zen to wa ne
i przy bli˝one je dy nie te pod sta wo we oraz najcz´Êciej u˝ywa ne mo˝li -
woÊci no we go pa kie tu. Zach´ca my do sa mo dziel ne go po zna nia je go za -
let.

2.1. Mi cro soft Word 2007
Pro gram Mi cro soft Of fi ce Word 2007 za wie ra roz bu do wa ny ze staw

narz´dzi do two rze nia i for ma to wa nia do ku men tów za po mocà no we go
in ter fej su, co u∏atwia two rze nie do ku men tów o pro fe sjo nal nym
wyglàdzie. Przy pierw szym uru cho mie niu pro gra mu Word 2007 je go no -
wy wyglàd mo˝e ci´ za sko czyç. Wi´kszoÊç zmian mo˝esz zna leêç we
Wstà˝ce, czy li w ob sza rze w gór nej cz´Êci okna pro gra mu.

W no wym uk∏adzie najcz´Êciej sto so wa ne po le ce nia i narz´dzia sà
umiesz czo ne w za si´gu wzro ku i nie trze ba ich od naj dy waç w ró˝nych
cz´Êciach pro gra mu, co znacz nie u∏atwia i przy spie sza prac´.

W no wym in ter fej sie narz´dzia sà w przej rzy sty spo sób po dzie lo ne
na gru py i wyÊwie tla ne tyl ko wów czas, gdy sà po trzeb ne. Ko rzy stajàc
z ga le rii wst´pnie sfor ma to wa nych sty lów, for ma tów ta be li, efek tów gra -
ficz nych i in nych ele men tów, mo˝na oszcz´dziç czas i le piej wy ko rzy staç
ogrom ne mo˝li woÊci pro gra mu. No wy in ter fejs u∏atwia sto so wa nie for -
ma to wa nia w do ku men cie. Ga le rie opcji for ma to wa nia dajà mo˝li woÊç
podglàdu for ma to wa nia w do ku men cie, za nim zmia ny zo stanà za twier -
dzo ne.

Jak jest zbu do wa na Wstà˝ka?
Pod sta wo we ele men ty Wstà˝ki to:
1. Kar ty – ist nie je sie dem pod sta wo wych kart umiesz czo nych u gó ry

ekra nu. Ka˝da z nich re pre zen tu je pe wien za kres dzia∏aƒ.
2. Gru py – ka˝da z kart za wie ra kil ka grup, w któ rych znaj dujà si´

wspó∏dzia∏ajàce ze sobà narz´dzia i mo˝li woÊci prze kszta∏ceƒ.
3. Po le ce nia – przy ci ski po le ceƒ dost´pne w po szcze gól nych gru pach

po zwa lajà wy wo∏ywaç po le ce nia lub wyÊwie tlaç za wie rajàce je me nu.
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Au to rzy pro gra mu sta ra li si´ bar dzo sta ran nie do braç po szcze gól ne
ele men ty kart, tak aby u∏atwia∏y one prac´ u˝yt kow ni ko wi. Kar ta
Narz´dzia g∏ów ne za wie ra na przyk∏ad wszyst kie najcz´Êciej u˝ywa ne
ele men ty s∏u˝àce do for ma to wa nia tek stu, ta kie jak po le ce nia w gru pie
Czcion ka s∏u˝àce do zmie nia nia czcion ki tek stu: ro dzaj czcion ki, roz -
miar czcion ki, jej po gru bie nie, po chy le nie, zmian´ ko lo ru, wpro wa dze -
nie ko lo ru wy ró˝niajàce go tekst itd. W gru pie Aka pit wi dzi my narz´dzia
do wsta wia nia punk to rów, nu me ra to rów, usta wie nia tek stu w do ku men -
cie, wpro wa dze nia in ter li nii, wpro wa dze nie t∏a i ob ra mo wa nia dla ozna -
czo ne go aka pi tu itp.

Przy ci ski uru cha miajàce okna dia lo go we w gru pach
Na pierw szy rzut oka pew ne po le ce nia z po przed niej wer sji pro gra mu

Word mogà byç nie wi docz ne. Tak jed nak nie jest. Przy na zwach nie któ -
rych grup (po ich pra wej stro nie) sà umiesz czo ne do dat ko we przy ci ski
(ma∏a ukoÊna strza∏ka), któ rych klik ni´cie po wo du je otwar cie do dat ko -
we go okna.

Gdy klik niesz przy cisk Uru chom okno dia lo go we, wyÊwie tli si´
wi´ksza licz ba opcji po wiàza nych z danà grupà. Cz´sto b´dà one wyÊwie -
tla ne w po sta ci okna dia lo go we go zna ne go z po przed niej wer sji pro gra -
mu Word.

Uwa ga! Roz po czy na nie pra cy w pro gra mie nast´pu je po klik ni´ciu
przy ci sku Mi cro soft Of fi ce (lo go MS Of fi ce 2007).

1

2

3

Ryc. 19. Pod sta wo we ele men ty „Wstà˝ki”

Ryc. 20. Aby wyÊwie tliç wi´cej opcji do tyczàcych okreÊlo nej gru py, klik nij przy cisk
„Uru chom okno dia lo go we”.
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Klik ni´cie te go przy ci sku po wo du je wyÊwie tle nie me nu. Zwróç
uwag´, ˝e to me nu wyglàda nie co po dob nie do me nu Plik z po przed nich
wer sji pro gra mu Word.

Z le wej stro ny me nu sà dost´pne wszyst kie po le ce nia prze zna czo ne
do pra cy z pli ka mi. Sà tam po le ce nia do two rze nia no wych do ku men tów
oraz do otwie ra nia do ku men tów utwo rzo nych wczeÊniej. Znaj dziesz
tam tak˝e po le ce nia Za pisz i Za pisz ja ko.

Z pra wej stro ny me nu znaj du je si´ li sta ostat nio otwie ra nych do ku -
men tów. Sà one za wsze wi docz ne, dzi´ki cze mu nie mu sisz szu kaç
w kom pu te rze pli ków, z któ ry mi cz´sto pra cu jesz.

Mi ni pa sek narz´dzi
To narz´dzie znacz nie u∏atwia i przy spie sza do ko na nie pod sta wo wych

zmian w za zna czo nym uprzed nio frag men cie tek stu. Po za zna cze niu
tek stu i wska za niu go kur so rem mysz ki zo sta nie wyÊwie tlo ny za ni kajàcy
mi ni pa sek narz´dzi, na któ rym od naj dzie my pod sta wo we narz´dzia
do for ma to wa nia tek stu, na przyk∏ad zmie niajàce ro dzaj czcion ki, roz -
miar czcion ki, jej po gru bie nie, po chy le nie, zmian´ ko lo ru itd.

Za∏ó˝my na przyk∏ad, ˝e chcesz szyb ko sfor ma to waç do wol ny tekst,
lecz w da nej chwi li pra cu jesz na kar cie Uk∏ad stro ny. Aby wyÊwie tliç

1

2

Ryc. 21. Przy cisk „Mi cro soft Of fi ce”

Ryc. 22. Mi ni pa sek narz´dzi
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opcje for ma to wa nia, mo˝esz kliknàç kart´ Narz´dzia g∏ów ne, ale zro bisz
to szyb ciej, wy ko rzy stujàc w∏aÊnie mi ni pa sek narz´dzi:

1. Za znacz tekst, prze ciàgajàc po nim wskaêni kiem my szy, a na st´p -
nie wska˝ za zna cze nie.

2. Zo sta nie wyÊwie tlo ny za ni kajàcy mi ni pa sek narz´dzi. JeÊli go wska -
˝esz, sta nie si´ wy raêny i b´dzie mo˝na na nim kliknàç opcje for ma -
to wa nia.

In ne spo so by szyb kie go for ma to wa nia tek stu 
• Aby sfor ma to waç wy raz bez je go za zna cze nia, klik nij w je go obr´bie

i na ciÊnij kom bi nacj´ kla wi szy Ctrl+B, aby za sto so waç po gru bie nie.
• Aby za zna czyç zda nie, na ciÊnij kla wisz Ctrl i klik nij wewnàtrz te go

zda nia.
• Aby za zna czyç ca∏y do ku ment, na ciÊnij kla wi sze Ctrl+A.
• Aby za zna czo ny aka pit wy rów naç do Êrod ka, za znacz go i na ciÊnij

kom bi nacj´ kla wi szy Ctrl+E.
• Aby za zna czo ny aka pit wy rów naç do le wej, za znacz go i na ciÊnij

kom bi nacj´ kla wi szy Ctrl+L.
• Aby za zna czo ny aka pit wy rów naç do pra wej, za znacz go i na ciÊnij

kom bi nacj´ kla wi szy Ctrl+R.

WyÊwie tla nie do dat ko wych kart

W oma wia nej wer sji pro gra mu MS Word 2007 nie któ re kar ty sà
wyÊwie tla ne tyl ko wte dy, gdy sà lub mogà byç po trzeb ne (de cy zja o ich
wy ko rzy sta niu za le˝y od u˝yt kow ni ka). Wy obraê so bie, ˝e do do ku men -
tu wsta wio no ob raz (fo to gra fi´). Obiekt ten mo˝esz da lej udo sko na laç
i zmie niaç je go wyglàd. Mo˝esz do pa so waç ja snoÊç, kon trast, zmie niç
styl ob ra zu, do sto so waç je go kszta∏t, do daç ob ra mo wa nie, za sto so waç
spe cjal ne efek ty. Mo˝esz, a cza sa mi na wet mu sisz przy ciàç ob raz lub
zmie niç po∏o˝enie tek stu wo kó∏ nie go. Po le ce nia, któ re po mogà wy ko -
naç te czyn noÊci znaj dziesz, gdy:

1. Za zna czysz ob raz.
2. Po ja wi si´ kar ta Narz´dzia ob ra zów. Klik nij jà.
3. Uka˝à si´ do dat ko we gru py i po le ce nia s∏u˝àce do pra cy z ob ra za -

mi, na przyk∏ad gru pa Sty le ob ra zu.

1

2

3

Ryc. 23. Do dat ko we kar ty
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Punk to ry, li sty nu me ro wa ne, li sty wie lo po zio mo we i in ne ele men ty
Po utwo rze niu do ku men tu i wpi sa niu tek stu na pew no ze chcesz ten

tekst sfor ma to waç. Wie le zna nych po le ceƒ for ma tujàcych jest wi docz -
nych na kar cie Narz´dzia g∏ów ne w gru pie Czcion ka: Po gru bie nie,
Kur sy wa, Roz miar czcion ki i po dob ne. Jest jesz cze kil ka in nych, któ re
na pew no si´ przy dadzà.

W gru pie Aka pit znaj dziesz po pu lar ne li sty wy punk to wa ne, nu me ro -
wa ne i wie lo po zio mo we. Sà tam tak˝e po le ce nia do tyczàce wci´ç i wy -
rów na nia. JeÊli nie wi dzisz opcji cz´sto u˝ywa nych we wczeÊniej szych
wer sjach pro gra mu Word, klik nij ma∏à strza∏k´ w pra wym ro gu gru py,
czy li przy cisk Uru chom okno dia lo go we. Klik ni´cie tej strza∏ki
na przyk∏ad w gru pie Aka pit spo wo du je otwar cie zna ne go okna dia lo go -
we go, w któ rym mo˝na okreÊlaç wci´cia i wie le in nych usta wieƒ.

Pi sow nia i gra ma ty ka oraz funk cja Te zau rus
Po le ce nie Pi sow nia i gra ma ty ka znaj du je si´ na kar cie Re cen zja,

po nie wa˝ jest ono zwy kle sto so wa ne na eta pie przeglàda nia wy ko na nej
pra cy. Znaj dziesz je po le wej stro nie w gru pie Spraw dza nie. Tam
tak˝e mo˝esz od szu kaç i za sto so waç (po uprzed nim za zna cze niu wy bra -
ne go s∏owa) – funkcj´ Te zau rus.

Ryc. 24. Narz´dzia do nu me ro wa nia, punk to wa nia i sto so wa nia wci´ç

Ryc. 25. Spraw dza nie pi sow ni i gra ma ty ki oraz funk cja Te zau rus
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Pa mi´taj! Uni kaj b∏´dów. Gdy do ku ment jest ju˝ go to wy, sprawdê pi -
sow ni´ i gra ma tyk´, za nim go wy dru ku jesz lub wyÊlesz pocztà e -ma il.

Sty le
JeÊli chcesz efek tow nie i szyb ko zmie niç wyglàd swo je go do ku men tu

(sfor ma to waç go, nie tyl ko u˝ywajàc po le ceƒ po gru bie nia, po chy le nia
czy pod kreÊle nia wy bra nych frag men tów tek stu), mo˝esz za sto so waç
ró˝ne Sty le dost´pne w pro gra mie Word 2007.

Po le ce nia do tyczàce za sto so wa nia przyk∏ado wych sty lów znaj dujà si´
w gru pie Sty le w kar cie Narz´dzia g∏ów ne.

1. Kli kajàc na przy cisk znaj dujàcy si´ na li stwie w gru pie Sty le, otwo -
rzysz do dat kowà list´ po ka zujàcà najcz´Êciej sto so wa ne Szyb kie
sty le, któ re znaj dujà si´ bez poÊred nio na Wstà˝ce.

2. Klik nij na przy cisk, aby zo ba czyç i wy braç z li sty je den z kil ku na stu
go to wych Szyb kich sty lów, któ re ofe ru je pro gram.

Za sto so wa nie sty lów po zwa la na zmian´ wyglàdu ró˝nych cz´Êci two -
rzo ne go do ku men tu i czy nià do ku ment bar dziej pro fe sjo nal nym i efek -
tow nym.

Nag∏ówek lub Stop ka oraz Nu mer stro ny – wsta wia nie lub zmia na 
Nag∏ówek i stop ka to do dat ko we ele men ty, któ re mogà (a w nie któ -

rych sy tu acjach po win ny) po ja wiaç si´ w treÊci re da go wa ne go do ku men -
tu. Nag∏ówek mo˝e si´ sk∏adaç za rów no z tek stu, jak i gra fi ki. Jest on
umiesz cza ny u gó ry ka˝dej stro ny do ku men tu. Stop ka znaj du je si´
na do le stro ny. Nag∏ówek i stop ka za wie rajà zwy kle in for ma cje o au to -
rze, ty tu∏y roz dzia∏ów czy pod roz dzia∏ów, nu me ry stron. Sà tak˝e do sko -
na∏ym miej scem na umiesz cze nie re kla my fir my, jej zna ku iden ty fi ka cyj -
ne go czy ad re su.

Cechà cha rak te ry stycznà tej funk cji edy to ra tek stu jest to, ˝e raz
wpro wa dzo ne do nag∏ów ka i stop ki ele men ty au to ma tycz nie po ja wiajà
si´ na ka˝dej stro nie re da go wa ne go do ku men tu. Pro gram po zwa la rów -
nie˝ na za sto so wa nie stwo rzo ne go i za pi sa ne go w ga le rii w∏asne go pro -
jek tu tych ele men tów.

1 2

Ryc. 26. Mo˝li woÊci zmia ny sty lu do ku men tu
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1. Na kar cie Wsta wia nie w gru pie Nag∏ówek i Stop ka klik nij od po -
wied ni przy cisk.

2. Do ko naj wy bo ru pro jek tu ofe ro wa ne go przez pro gram i wstaw od -
po wied nie in for ma cje.

Wsta wia nie gra fi ki do nag∏ów ka lub stop ki i za pi sa nie ich w ga le rii
1. Na kar cie Wsta wie nie w gru pie Nag∏ówek i Stop ka klik nij od po -

wied ni przy cisk.
2. Wy bierz opcj´ Edy tuj nag∏ówek lub Edy tuj stopk´.
3. Wstaw gra fik´.
4. Aby pro gram za pa mi´ta∏ no wy nag∏ówek lub stopk´ w swo jej ga le -

rii, za znacz gra fik´ i klik nij opcj´ Za pisz za zna cze nie ja ko no wy
nag∏ówek lub Za pisz za zna cze nie ja ko nowà stopk´.

Ryc. 27. Mo˝li woÊci wsta wie nia nag∏ów ka, stop ki i nu me ra cji stron

Ryc. 28. Przyk∏ady za sto so wa nia narz´dzi „Nag∏ówek” i „Stop ka”
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Uwa ga! Po dob nie post´puj, jeÊli do swo je go do ku men tu chcesz wpro -
wa dziç nu me racj´ stron.

Wsta wia nie do dat ko wych ele men tów do do ku men tu
Do ku men ty tek sto we mo˝esz uatrak cyj niaç, wsta wiajàc do nich do -

dat ko we ele men ty gra ficz ne. Mogà to byç ta be le, ob ra zy, obiek ty Clip -
Art, kszta∏ty, obiek ty Smar tArt, wy kre sy czy po le tek sto we lub obiek ty
Wor dArt. S∏u˝y do te go kar ta Wsta wia nie. Wy star czy kliknàç w∏aÊci wy
przy cisk i od po wied nio wy bie raç. 

Aby wpro wa dziç do do ku men tu ob raz z kar ty Wsta wia nie, klik nij
w gru pie Ilu stra cje przy cisk Ob raz.

W mo men cie wpro wa dze nia ob ra zu do do ku men tu na gór nej bel ce
po ja wià si´ do dat ko we przy ci ski Narz´dzia ob ra zów oraz For ma to wa -
nie. Za ich po mocà mo˝esz for ma to waç wsta wio ny obiekt. Mo˝li we jest
na przyk∏ad ste ro wa nie ja snoÊcià oraz kon tra stem, przy ci na nie ob ra zu,
zmia na je go wy mia rów, ste ro wa nie usta wie niem obiek tu w tekÊcie, zmia-
na kszta∏tu ob ra zu, do da wa nie ob ra mo wa nia, do da wa nie spe cjal nych efek-
tów, wpro wa dza nie spe cjal nych sty lów ob ra zu.

Ryc. 29. Wsta wia nie do dat ko wych ele men tów do do ku men tu – kar ta „Wsta wia nie”

Ryc. 30. Przyk∏ado wy ob raz

Ryc. 31. Mo˝li woÊci pra cy z ob ra zem i przyk∏ady za sto so waƒ
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Aby wpro wa dziç do do ku men tu ob raz kszta∏tu z kar ty Wsta wia nie
klik nij w gru pie Ilu stra cje przy cisk Kszta∏ty.

W mo men cie wpro wa dze nia ob ra zu do do ku men tu na gór nej bel ce
po ja wià si´ do dat ko we przy ci ski Narz´dzia do ry so wa nia oraz For ma -
to wa nie. Mo˝li wa jest na przyk∏ad zmia na wy mia rów obiek tu, ste ro wa -
nie usta wie niem obiek tu w tekÊcie, zmia na kszta∏tu ob ra zu, zmia na ko -
lo ru ob ra mo wa nia oraz ko lo ru wy pe∏nie nia, do da wa nie spe cjal nych
efek tów cie nia i wi do ku 3-W, wpro wa dza nie spe cjal nych sty lów
kszta∏tów, gru po wa nie, ob ro ty czy zmia na ko lej noÊci.

Gra fi ka Smar tArt po zwa la na wpro wa dza nie do do ku men tu cie ka -
wych i atrak cyj nych ele men tów, któ re pos∏u˝yç mogà do pre zen ta cji
na przyk∏ad sche ma tów or ga ni za cyj nych, po wiàzaƒ wewnàtrzgru po wych
itp. Aby wpro wa dziç do do ku men tu ta ki ele ment z kar ty Wsta wia nie,
klik nij w gru pie Ilu stra cje przy cisk Smar tArt.

Wy bierz ro dzaj gra fi ki i uzu pe∏nij jà da ny mi. W chwi li gdy, gra fi ka jest
za zna czo na, w oknie pro gra mu po ja wiajà si´ na gór nej bel ce do dat ko we
przy ci ski narz´dzia gra fi ki Smar tArt oraz Pro jek to wa nie, a obok For -
ma to wa nie. Za ich po mocà mo˝esz for ma to waç wsta wio ny obiekt.

Ryc. 32. Mo˝li woÊci pra cy z kszta∏ta mi i przyk∏ady za sto so waƒ

Ryc. 33. Narz´dzia gra fi ki „Smar tArt” oraz „Pro jek to wa nie”, a obok „For ma to wa nie”
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Aby wpro wa dziç do do ku men tu wy kres z kar ty Wsta wia nie, klik nij
w gru pie Ilu stra cje przy cisk Wy kres. W oknie dia lo go wym, któ re po -
ka˝e si´ na ekra nie, wy bierz typ i ro dzaj wy kre su. Wy pe∏nij da ny mi ta bel´.

Po utwo rze niu wy kre su mo˝na zmie niç je go wyglàd. Za miast r´czne -
go do da wa nia lub zmie nia nia ele men tów wy kre su czy for ma to wa nia go
mo˝na szyb ko za sto so waç wst´pnie zde fi nio wa ny uk∏ad i styl u˝ywa ne go
wy kre su. S∏u˝à te mu od po wied nie ele men ty, któ re znaj dziesz po
wyÊwie tle niu si´ gru py Narz´dzia wy kre sów w kar tach – Pro jek to wa -
nie, Uk∏ad oraz For ma to wa nie. 

Aby do ko ny waç zmian w wyglàdzie wy kre su:
1. Klik nij wy kres, któ ry chcesz sfor ma to waç.
2. Na kar cie Pro jek to wa nie w gru pie Uk∏ady wy kre su klik nij uk∏ad

wy kre su, któ ry chcesz za sto so waç.
3. Na kar cie Pro jek to wa nie w gru pie Sty le wy kre su klik nij styl wy -

kre su, któ rego chcesz u˝yç.
4. Na kar cie Uk∏ad w gru pie Ety kie ty mo˝esz wpro wa dziç zmia ny do -

tyczàce ty tu∏u wy kre su, ty tu∏u osi, le gen dy, ety kiet da nych, ta be li
da nych, osi, li nii siat ki.

5. Na kar cie For ma to wa nie w gru pie Sty le kszta∏tów mo˝esz do ko -
naç ko lej nych zmian. Zwróç uwag´ na przy cisk Efek ty kszta∏tów
czy Wy pe∏nie nie kszta∏tu. Mo˝esz tak˝e, u˝ywajàc narz´dzi tej
kar ty, zmie niç wyglàd i styl tek stów umiesz czo nych na wy kre sie, za -
pro gra mo waç je go roz miesz cze nie i wy miar.

Efek ty, któ re mo˝esz otrzy maç dzi´ki za sto so wa niu dost´pnych
w pro gra mie mo˝li woÊci pro jek to wa nia i for ma to wa nia two je go wy kre -
su, mogà byç bar dzo cie ka we.

2.2. Mi cro soft Of fi ce Excel 2007
Za po mocà kart, któ re znaj dziesz po uru cho mie niu pro gra mu Mi cro -

soft Of fi ce Excel 2007, mo˝na na tych miast wyÊwie tlaç naj wa˝niej sze
narz´dzia do edy to wa nia ko mó rek, for ma to wa nia i na wi ga cji. Nie trze -
ba ju˝ od szu ki waç me nu w ce lu szyb kie go sfor ma to wa nia wyglàdu ko -
mór ki czy prze fil tro wa nia da nych.

Pro gram zo sta∏ prze pro jek to wa ny, tak aby szyb ciej i ∏atwiej zna leêç
po szcze gól ne funk cje i je wy ko rzy staç. Uprosz czo no (choç na pierw szy
rzut oka wy da je si´ ina czej) ogól ny wyglàd i spo sób dzia∏ania pro gra mu.

Ryc. 34. Kar ty pro jek to wa nia, uk∏adu i for ma to wa nia wy kre su

YPTP-01wkladkaQ8_Informatyka-Przewodnik  10-04-13  14:06  Page 22



2. Mi cro soft Of fi ce 2007

23

Kar ty pro gra mu
Kar ty pro po no wa ne przez au to rów no wej wer sji MS Excel 2007 sà

bar dzo czy tel ne i przej rzy ste, dzi´ki te mu pra ca z ich po mocà nie po win -
na spra wiç ci trud noÊci. JeÊli wiesz, jak ko rzy staç z wer sji Excel 2003, to
pra ca z nowà wersjà b´dzie tyl ko przy jem noÊcià.

Po szcze gól ne Kar ty pro gra mu wyglàdajà tak:

Za le ty no wej wer sji pro gra mu
Au to rzy no wej wer sji Exce la po dajà wie le po wo dów, dla któ rych war -

to za in sta lo waç w swo im kom pu te rze ten w∏aÊnie pro gram. Oto kil ka
z nich:

1. Dzi´ki no we mu in ter fej so wi Excel 2007 przed sta wia u˝yt kow ni -
ko wi od po wied nie po le ce nia na pod sta wie za da nia, któ re na le˝y

Ryc. 35. Kar ty pro gra mu Excel 2007
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wy ko naç – bez wzgl´du na to, czy jest to utwo rze nie ta be li czy na -
pi sa nie for mu∏y.

2. Pro gram ma znacz nie roz sze rzo ny ar kusz kal ku la cyj ny, co umo˝li -
wia prac´ z ogromnà liczbà da nych.

3. JeÊli niezb´dne jest przed sta wie nie wy ni ków ob li czeƒ za po mocà
wy kre sów, to dzi´ki no wym narz´dziom do ich opra co wa nia
mo˝na to zro biç bar dzo pro fe sjo nal nie, kli kajàc za le d wie kil ka ra -
zy. Na wy kre sach mo˝na sto so waç bo ga te ele men ty gra ficz ne, ta kie
jak trój wy mia ro woÊç, ∏agod ne cie nio wa nie i prze zro czy stoÊç.

4. Pra ca z ta be la mi jest ∏atwiej sza i stwa rza wi´cej mo˝li woÊci – ulep -
szo no obs∏ug´ ta bel, dzi´ki cze mu jest mo˝li we two rze nie, for ma -
to wa nie, roz wi ja nie i fil tro wa nie ta bel.

5. Mo˝li we i ∏atwiej sze jest sto so wa nie ta bel prze staw nych – po trzeb -
ne od po wie dzi mo˝na zna leêç w krót szym cza sie, po nie wa˝ pro -
gram u∏atwia two rze nie i u˝ywa nie ta be li prze staw nej przez prze -
ciàga nie pól tam, gdzie majà byç wyÊwie tla ne.

6. Cie ka wym roz wiàza niem majàcym wp∏yw na ∏atwoÊç pre zen ta cji,
od czy ty wa nie oraz ana liz´ da nych i wy ni ków jest za sto so wa nie no -
wych sche ma tów pre zen to wa nia da nych za po mocà na przyk∏ad
gra dien tu ko lo rów czy pa sków da nych, któ re mogà po ka zaç si´
obok da nych licz bo wych w po szcze gól nych ko mór kach ar ku sza.

7. ¸a twoÊç prze kszta∏ce nia ar ku sza kal ku la cyj ne go w do ku ment
HTML, co po zwa la na udost´pnie nie da nych in nym oso bom
majàcym dost´p do sie ci in ter ne to wej.

W pro gra mie Excel 2007 mo˝na szyb ko for ma to waç da ne pre zen to -
wa ne w ar ku szach, sto sujàc dost´pne mo ty wy i sty le. Sty le zo sta∏y tak za -
pro jek to wa ne, aby mo˝na je by∏o za sto so waç do zmian ty po wych dla
pro gra mu ele men tów, na przyk∏ad ta bel, wy kre sów, kszta∏tów i dia gra -
mów. 

Przy po mnij so bie, ˝e:
• mo tyw jest wst´pnie okreÊlo nym ze sta wem ko lo rów, czcio nek, li nii

i efek tów wy pe∏nie nia, któ ry mo˝e byç za sto so wa ny za rów no
do ca∏ego ar ku sza, jak i do okreÊlo nych je go ele men tów (wy kres, ta -
be la). Dzi´ki za sto so wa niu mo ty wu wy ni ki i da ne pre zen to wa ne od -
bior cy wyglàdajà bar dziej atrak cyj nie, a od po wied nio i kon se kwent -
nie sto so wa ne mogà staç si´ cha rak te ry stycz ne i roz po zna wal ne,
na przyk∏ad dla da nej fir my;

• styl jest wst´pnie zde fi nio wa nym wyglàdem pre zen to wa nych da -
nych, któ ry po wsta∏ na pod sta wie kon kret ne go mo ty wu. Mo˝na go
mo dy fi ko waç i zmie niaç. Na przyk∏ad pro po no wa ny mo tyw dla wy -
kre su mo˝e byç zu pe∏nie zmie nio ny przy wy ko rzy sta niu dost´pnych
sty lów.

W no wej wer sji pro gra mu Excel mo˝na szyb ko roz miesz czaç da ne ar -
ku sza, aby od na leêç wy ma ga ne od po wie dzi, u˝ywajàc udo sko na lo nych
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funk cji fil tro wa nia i sor to wa nia. Obec nie mo˝na na przyk∏ad sor to waç
da ne wed∏ug ko lo ru i wed∏ug wi´cej ni˝ 3 (Excel 2003) po zio mów.
Mo˝na tak˝e fil tro waç wed∏ug dat, wyÊwie tlaç wi´cej ni˝ 1000 po zy cji
na liÊcie roz wi ja nej Au to filtr, a tak˝e wy bie raç wie le ele men tów do fil tro -
wa nia.

Two rze nie ta bel i wy kre sów
Wsta wia nie ta bel i wy kre sów zo sta∏o w pro gra mie znacz nie uprosz -

czo ne. Na Wstà˝ce znaj du je si´ wie le ∏atwych do za uwa˝enia opcji edy cji
ta bel i wy kre sów. W ga le riach szyb kich sty lów sà umiesz czo ne wszyst kie
efek ty i opcje for ma to wa nia po trzeb ne do stwo rze nia pro fe sjo nal nych
ta bel i wy kre sów.

Po ni˝ej przed sta wio no przyk∏ado we eta py wpro wa dza nia for mu, no -
we mo˝li woÊci fil tro wa nia, sor to wa nia i bu do wy ta be li.

Ryc. 36. Etap 1 – Przygotowanie
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Po ni˝ej przed sta wio no przyk∏ado we eta py wpro wa dza nia wy kre su
oraz no we mo˝li woÊci bu do wy wy kre sów:

Ryc. 38. Etap 1 – Pro jek to wa nie

Ryc. 39. Etap 2 – Układ

Ryc. 37. Etap 2 – ciàg dalszy
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Ryc. 41. Etap 3 – For ma to wa nie – wy ko rzy sta nie ró˝nych opcji

Ryc. 40. Etap 3 – Formatowanie

Ryc. 42. Przyk∏adowe rozwiàzania
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2.3. Mi cro soft Of fi ce Ac cess 2007
Po uru cho mie niu pro gra mu Mi cro soft Of fi ce Ac cess 2007 zo sta nie

wyÊwie tlo na stro na Wpro wa dze nie do pro gra mu Mi cro soft Of fi ce Ac -
cess. Na tej stro nie sà pre zen to wa ne in struk cje do tyczàce post´po wa -
nia przy roz po czy na niu pra cy w pro gra mie. Pro gram mo˝e za sko czyç
tych wszyst kich, któ rzy sto sun ko wo rzad ko muszà two rzyç ba zy da nych.
W naj now szej wer sji wpro wa dzo no wie le ele men tów, któ rych nie znaj -
dzie my w po przed nich wer sjach te go pro gra mu.

Mo˝li we jest na przyk∏ad utwo rze nie no wej, pu stej ba zy da nych,
utwo rze nie ba zy da nych na pod sta wie sza blo nu lub otwar cie ostat nio
u˝ywa nej ba zy da nych (jeÊli ja kieÊ ba zy da nych by∏y ju˝ otwie ra ne).

Aby po ka zaç pod sta wy pra cy w no wej wer sji pro gra mu, pos∏u˝ymy si´
po dob nym przyk∏adem, któ ry wy ko rzy sta liÊmy, oma wiajàc wersj´ Ac -
cess 2003 w podr´czni ku „In for ma ty ka 1”. Po sta ra my si´ stwo rzyç baz´
da nych, któ ra prze cho wy waç b´dzie in for ma cje o na szych zna jo mych,
czy li b´dzie to kom pu te ro wa ksià˝ka ad re so wa.

Jak za pew ne pa mi´tasz, ka˝da ba za da nych jest bu do wa na z ta bel.
Za nim jed nak roz pocz nie my prac´ nad naszà bazà, za pro po nu je my, aby
tym ra zem sko rzy staç z mo˝li woÊci pra cy w dost´pnym sza blo nie
w tzw. try bie on li ne.

Za znacz my w wi docz nym oknie opcj´ sza blo nu Kon tak ty. Te raz w od -
po wied nim po lu, po le wej stro nie okna, wpisz my nazw´ pli ku, w któ rym
na sza ba za b´dzie prze cho wy wa na. Wy bierz my tak˝e miej sce za pi su.
Ko lej ny krok to klik ni´cie przy ci sku Po bierz.

Two rze nie ta be li
Po po bra niu sza blo nu na ekra nie po ja wi si´ ko lej ne okno, dzi´ki któ -

re mu mo˝li we b´dzie wpro wa dze nie od po wied nich in for ma cji w two -
rzonà ta bel´ ba zy. Za uwa˝, ˝e pro po no wa ne przez pro gram na zwy ko -
lumn ta be li nie ko niecz nie muszà od po wia daç na szym ocze ki wa niom.
Aby zmie niç, a ra czej do braç w∏aÊci we na zwy do od po wied nich pól, klik -

Ryc. 43. Okno wy bo ru sza blo nu i wpro wa dze nia na zwy oraz miej sca za pi su pli ku ba zy
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nij pra wym przy ci skiem mysz ki, na przyk∏ad po zycj´ Imi´ i w liÊcie, któ -
ra si´ uka˝e, za znacz opcj´ Od kryj ko lum ny, a da lej w ko lej nym okien -
ku wy bierz in te re sujàce ci´ opcje.

Te raz mo˝esz przystàpiç do wpro wa dze nia w∏aÊci wych da nych. Klik nij
zak∏adk´ No wy kon takt i wy pe∏nij w∏aÊci we po la. Post´puj tak ty le ra zy,
ile no wych kon tak tów chcesz wpro wa dziç do swo jej ba zy. Pa mi´taj,
˝e w ka˝dej chwi li mo˝esz wró ciç do wpro wa dza nia no wych kon tak tów.
Mo˝esz tak˝e wpro wa dziç no we ko lum ny do utwo rzo nej wczeÊniej ta be li.
Wy star czy w wi do ku Li sta kon tak tów po now nie kliknàç pra wym przy ci -
skiem mysz ki nazw´ jed nej z ko lumn i z otwar tej li sty wy braç po zycj´
Od kryj ko lum ny, nast´pnie za zna czyç w otwar tym oknie (uka˝e si´ ono
na ekra nie) po zycj´, którà chcesz do dat ko wo wsta wiç.

JeÊli chcesz wzbo ga ciç po szcze gól ne okna kon tak tów, na przyk∏ad
zdj´ciem swo je go zna jo me go, wy star czy otwo rzyç okno Szcze gó∏y kon -
tak tu da nej oso by i kliknàç dwa ra zy le wym przy ci skiem mysz ki miej sce,
gdzie gra ficz nie przed sta wio no po le umo˝li wiajàce pre zen tacj´ mi nia tu -
ry fo to gra fii. W okien ku dia lo go wym, któ re si´ uka˝e, trze ba kliknàç
przy cisk Do daj i od na leêç w za so bach kom pu te ra w∏aÊci we zdj´cie.
Po wy bra niu zdj´cia na le˝y kliknàç przy cisk OK.

Za uwa˝, ˝e w oknie Szcze gó∏y kon tak tu w po lu Uwa gi mo˝esz za pi -
sy waç no tat ki, na przyk∏ad wpi sy do tyczàce spo tkaƒ, uro czy stoÊci itp.

Ryc. 44. Spo sób wy bo ru po zy cji majàcych uka zaç si´ w przysz∏ej ba zie da nych

Ryc. 45. Przyk∏ado we okno kon -
tak tu ze wsta wio nym zdj´ciem
i wpro wa dzo ny mi no tat ka mi
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2.4. Mi cro soft Of fi ce Po wer Po int 2007
No wy uk∏ad in ter fej su (po dob nie jak w no wej wer sji MS Word) po wo -

du je, ˝e najcz´Êciej sto so wa ne po le ce nia i narz´dzia umiesz czo ne sà
w za si´gu wzro ku i nie trze ba ich od naj dy waç w ró˝nych cz´Êciach pro -
gra mu, co znacz nie u∏atwia i przy spie sza prac´. 

W no wym, ∏atwiej szym w obs∏udze in ter fej sie u˝yt kow ni ka narz´dzia
sà w przej rzy sty spo sób po dzie lo ne na gru py i wyÊwie tla ne tyl ko wów -
czas, gdy sà po trzeb ne. Ko rzy stajàc z ga le rii wst´pnie sfor ma to wa nych
sty lów, for ma tów ta be li, efek tów gra ficz nych i in nych ele men tów,
mo˝na oszcz´dzaç czas i le piej wy ko rzy staç ogrom ne mo˝li woÊci pro gra -
mu. No wy in ter fejs u˝yt kow ni ka u∏atwia bu dow´ po szcze gól nych slaj -
dów pre zen ta cji – dajàc mo˝li woÊç podglàdu za nim zmia ny i funk cje zo -
stanà za twier dzo ne.

Roz pocz´cie pra cy w pro gra mie
Przy klik ni´ciu Przy ci sku pa kie tu Of fi ce po ja wi si´ me nu, gdzie wy -

braç mo˝esz je den z wa rian tów two rze nia pro jek tu przysz∏ej pre zen ta cji.
Mo˝e to byç pu sta pre zen ta cja lub na przyk∏ad mo˝esz zde cy do waç si´
na two rze nie pre zen ta cji, wy ko rzy stujàc je den z sza blo nów. Ta ostat nia
opcja znacz nie przy spie sza i uatrak cyj nia two rzo ne pro jek ty, czy niàc je
bar dziej pro fe sjo nal ny mi.

Uk∏ad stan dar do wy slaj du/pre zen ta cji
Dost´pny w tej wer sji pro gra mu stan dar do wy uk∏ad slaj dów po dob ny

jest do po przed nich wer sji. W mo men cie otwar cia pu stej pre zen ta cji
wyÊwie tla ny jest uk∏ad do myÊlny o na zwie Slajd ty tu∏owy, ale, jak wia -
do mo, ist niejà te˝ in ne uk∏ady stan dar do we, któ re u˝yt kow nik mo˝e wy -
ko rzy staç. 

JeÊli jed nak nie od po wia da ci ta kie roz wiàza nie, mo˝esz szyb ko zmie -
niç uk∏ad slaj du:

1. W okien ku za wie rajàcym kar ty Kon spekt i Slaj dy klik nij kart´
Slaj dy.

2. Klik nij slajd, do któ re go chcesz zmie niç uk∏ad.
3. Na kar cie Narz´dzia g∏ów ne w gru pie Slaj dy klik nij przy cisk

Uk∏ad, a nast´pnie klik nij wy bra ny uk∏ad.

Kar ty pro gra mu
Kar ty sà bar dzo czy tel ne i przej rzy ste, dzi´ki cze mu nie po win na spra -

wiç ci trud noÊci ich obs∏uga i wy ko rzy sta nie. JeÊli masz wiedz´, jak ko -
rzy staç z wer sji Po wer Po int 2003, to pra ca w tej no wej b´dzie tyl ko przy -
jem noÊcià.
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Po szcze gól ne Kar ty pro gra mu wyglàdajà jak ni˝ej:

Mo ty wy, szyb kie sty le, no we efek ty
Pro gram wy po sa˝ony jest w funk cje Mo ty wy, którà znaj dzie my w Kar -

cie Pro jekt. Dzi´ki tej funk cji nast´pu je au to ma tycz ne po∏àcze nie ko lo ru
mo ty wu, czcio nek, któ re w nim za sto so wa no, i efek tów. To po∏àcze nie
prze no szo ne jest na wy bra ny przez au to ra ele ment, na przyk∏ad typ wy -
kre su, ta bel´ czy gra fik´. Oszcz´dza to czas two rze nia pre zen ta cji, gdy˝
nie trze ba spe cjal nie for ma to waç wpro wa dza nych obiek tów i do sto so wy -
waç ich do po zo sta∏ych (wszyst ko wi zu al nie do sie bie pa su je). Mo ty wy te
sà kom pa ty bil ne z in ny mi pro gra ma mi. Ozna cza to, ˝e mo˝li we jest za -
sto so wa nie do do ku men tu tek sto we go lub ar ku sza kal ku la cyj ne go pa kie-
tu Of fi ce 2007 ta kie go sa me go mo ty wu, ja ki za sto so wa no w pre zen ta cji.

2. Mi cro soft Of fi ce 2007
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Ryc. 46. Kar ty pro gra mu Po wer Po int 2007
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Obok mo ty wów dost´pne sà ga le rie szyb kich sty lów, któ re tak˝e
wzbo ga cajà i udo sko na lajà wyglàd pro jek tu pre zen ta cji. Mo˝emy byç
pew ni, ˝e kie dy wy bie rze my ju˝ mo tyw, to funk cja szyb kich sty lów do sto -
su je si´ do wy bra ne go mo ty wu – nast´pu je au to ma tycz na zgod noÊç z wy -
bra nym mo ty wem wszyst kich no wych gra fik, ta bel, wy kre sów, obiek tów
Wor dArt, tek stów itp. 

Do wie lu ele men tów wpro wa dza nych do pre zen ta cji w trak cie jej pro -
jek to wa nia (kszta∏ty, gra fi ka Smar tArt, ta be le, wy kre sy, tekst) u˝yt kow -
nik mo˝e za sto so waç do dat ko we efek ty. Pro gram pro po nu je mi´dzy in -
ny mi za sto so wa nie efek tów cie nia, od bi cia, poÊwia ty, wyg∏adza nia
kraw´dzi, wy gi na nia, sko su oraz ob ro tu 3-W.

Wsta wia nie ta bel i wy kre sów zo sta∏o w pro gra mie znacz nie uprosz -
czo ne. Na Wstà˝ce znaj du je si´ wie le ∏atwych do za sto so wa nia opcji
edy cji ta bel i wy kre sów. W ga le riach szyb kich sty lów umiesz czo ne sà
wszyst kie efek ty i opcje for ma to wa nia po trzeb ne do stwo rze nia pro fe -
sjo nal nych ta bel i wy kre sów.

Al bum fo to gra ficz ny
Al bum fo to gra ficz ny pro gra mu Po wer Po int s∏u˝y do two rze nia pre -

zen ta cji, w któ rej mo˝na za pre zen to waç ró˝ne go ro dza ju zdj´cia prze -
cho wy wa ne na dys ku na sze go kom pu te ra. Do two rzo ne go al bu mu
mo˝na do daç ró˝ne go ro dza ju efek ty, ta kie jak ko lo ro we t∏a, przejÊcia
mi´dzy slaj da mi itp. Do ka˝de go wpro wa dzo ne go zdj´cia mo˝na do daç
opi sy, ko lo ro we ram ki i mo ty wy, o któ rych by∏a ju˝ mo wa wczeÊniej.

Aby do daç zdj´cia do two rzo ne go al bu mu:
1. Na kar cie Wsta wia nie w gru pie Ilu stra cje klik nij strza∏k´

pod przy ci skiem Al bum fo to gra ficz ny, a nast´pnie klik nij po le ce -
nie No wy al bum fo to gra ficz ny.

2. W oknie dia lo go wym Al bum fo to gra ficz ny w ob sza rze Wstaw ob -
raz klik nij przy cisk Plik/Dysk.

3. W oknie dia lo go wym Wsta wia nie no wych ob ra zów zlo ka li zuj fol -
der za wie rajàcy ob raz do wsta wie nia, a nast´pnie klik nij przy cisk
Wstaw; aby wyÊwie tliç podglàd pli ku ob ra zu w al bu mie fo to gra ficz -
nym, w ob sza rze Ob ra zy w al bu mie na le˝y kliknàç nazw´ pli ku ob -
ra zu, któ ry chcesz wyÊwie tliç w oknie Podglàd; aby zmie niç ko lej -
noÊç wyÊwie tla nia ob ra zów, w ob sza rze Ob ra zy w al bu mie na le˝y
kliknàç nazw´ pli ku ob ra zu, któ ra ma zo staç prze nie sio na,
a nast´pnie za po mocà przy ci sków -strza∏ek prze nieÊç jà w gór´ lub
w dó∏ li sty.

4. W oknie dia lo go wym Al bum fo to gra ficz ny klik nij przy cisk
Utwórz.

Al bum mo˝e byç udost´pnia ny in nym oso bom nie tyl ko ja ko ty po wa
pre zen ta cja. Mo˝na go wys∏aç za poÊred nic twem pocz ty in ter ne to wej,
umieÊciç w sie ci Web lub wy dru ko waç.

Dodatek – system MS Vista, MS 7 oraz pakiet MS Office 2007
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