
Dzień dobry, 
bardzo proszę o wykonanie czterech podanych zadań.  
Jest to powtórzenie tematów B1.(strona z podręcznika od 36 do 47) i B2.(strona z 
 podręcznika od 50 do 61) 
Na wykonanie pracy macie czas do końca tego tygodnia. 
Grupa Pana Grzegorza Wysockiego przesyła na adres: koronawirus.edukacja@gmail.com 
Grupa Pani Iwony Prejs przesyła na adres: iwonainfor@gmail.com 
Jeżeli ktoś nie ma Offica, może ściągnąć darmowego https://www.openoffice.org/pl/ 
W tytule, proszę wpisać nr z dziennika i klasę. 
W razie jakiś pytań, zapraszam do kontaktu przez messengera: szukajcie Iwona Prejs (jest 
moje zdjęcie) 
Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy 
Zadania do wykonania: 

Zadanie 1.  

Otwórz plik Poczta1.doc. 

a. Wyszukaj zbędne spacje występujące w tekście i zamień je na pojedyncze.  

 (https://www.youtube.com/watch?v=2JpBNnnwDhk -wytłumaczenie jak to zrobić) 

b. Wyjustuj tekst, czyli wyrównaj od lewego do prawego marginesu – to wszyscy 
potrafią 

c. Przenieś każdy jednoliterowy spójnik i przyimek znajdujące się na końcu wiersza na 
początek kolejnego wiersza (https://www.youtube.com/watch?v=-iAFipxWctg – 
wytłumaczenie jak to zrobić) 

d. Ustaw odstęp pomiędzy wszystkimi akapitami na 6 
punktów(https://www.youtube.com/watch?v=n_p17qQTAtw –wytłumaczenie jak to 
zrobić) 

e.  Sformatuj tytuły zasad tak, aby można było utworzyć spis treści (podręcznik strona 
44-45)  

f. Utwórz spis treści i wstaw go na początku całego tekstu (podręcznik strona 44-45)  

 

Zapisz plik pod tą samą nazwą w folderze Rozwiązania. 

 

Zadanie 2.  

Otwórz plik Zadanie2.doc. Umieść tekst w dwóch kolumnach z odstępem 1,5 cm. Zadbaj, 
aby na końcu żadnego wiersza nie pozostały jednoliterowe spójniki i przyimki. Wyjustuj tekst 
w kolumnach (podręcznik strona 52). 

Zapisz plik pod tą samą nazwą w folderze Rozwiązania. 

 

 

 

Zadanie 3.  

Otwórz plik Poczta3.doc. 

Przygotuj dokument tak, aby można było wykonać konwersję tekstu na tabelę (podręcznik 
strona 59). Wykonaj konwersję tekstu na tabelę. Tabela powinna składać się z trzech kolumn 
i siedmiu wierszy: 

Numer zasady Nazwa zasady Treść zasady 

Zapisz plik pod tą samą nazwą w folderze Rozwiązania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2JpBNnnwDhk
https://www.youtube.com/watch?v=-iAFipxWctg
https://www.youtube.com/watch?v=n_p17qQTAtw


Zadanie 4.  

Korzystając z edytora równań, zapisz wzór (podręcznik strona 60-61): 


Zapisz plik pod tą samą nazwą w folderze Rozwiązania. 

 



 


