
1. Przepisz fragment tekstu: 
Konfiguracja systemu Windows 
W systemie Windows użytkownik może dobrać wiele cech zewnętrznych i parametrów jego 
funkcjonowania. Pomoże nam w tym „Panel sterowania” systemu. Za pomocą panelu 
sterowania możemy skonfigurować system w sposób, który będzie odpowiadał wymaganiom 
dowolnego użytkownika. Jeżeli chcemy np. ustawić godzinę zegara systemowego na 1735   
nic nie stoi na przeszkodzie. W Panelu znajdziemy też inne ustawienia Dodaj lub usuń 
programy  , System i Kompozycje pulpitu.  
Dokładne objaśnienia poszczególnych funkcji Panelu sterowania znajdziemy w miesięczniku 
Enter (nr 2/2001). 

 
2. Sformatuj tekst uzyskując efekt 

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 

 

W systemie Windows użytkownik może dobrać wiele cech zewnętrznych i 

parametrów jego funkcjonowania. Pomoże nam w tym „Panel sterowania” systemu. Za 

pomocą panelu sterowania możemy skonfigurować system w sposób, który będzie 

odpowiadał wymaganiom dowolnego użytkownika. Jeżeli chcemy np. ustawić godzinę zegara 

systemowego na 17
35

   nic nie stoi na przeszkodzie. W Panelu znajdziemy też inne ustawienia 

Dodaj lub usuń programy  , System i Kompozycje pulpitu.  

Dokładne objaśnienia poszczególnych funkcji Panelu sterowania znajdziemy w 

miesięczniku Enter (nr 2/2001). 
 

3. Skopiuj fragment tekstu trzy razy sformatuj akapity według danych: 
1. Akapit pierwszy: 

-  Wyrównanie do lewej 
-  Wcięcie pierwszego wiersza 1,5 cm 
-  Wcięcie z lewej 3 cm 
-  Wcięcie z prawej 0 cm 
-  Odstępy po akapicie 10 pkt 
-  Odstępy przed akapitem 0 pkt  
-  Interlinia pojedyncza 

2. Akapit drugi: 
-  Wyrównanie do prawej 
-  Wcięcie pierwszego wiersza 0 cm 
-  Wcięcie z lewej 0 cm 
-  Wcięcie z prawej 4 cm 
-  Odstępy po akapicie 0 pkt 
-  Odstępy przed akapitem 0 pkt  
-  Interlinia wielokrotna 1,25 

3. Akapit trzeci: 
-  Wyjustowany 
-  Wcięcie pierwszego wiersza 1,5 cm 
-  Wcięcie z lewej 3 cm 
-  Wcięcie z prawej 3 cm 
-  Odstępy po akapicie 6 pkt 
-  Odstępy przed akapitem 6 pkt  
-  Interlinia podwójna 

 



4. Korzystając z opcji formatowania tabulatorów napisz fragmenty tekstu: 
 

Nr Towar .................................... Cena 

001A mysz ....................................... 45 zł 

002B klawiatura ............................... 125 zł 

003A monitor LCD .......................... 1560 zł 

 

 

 

 

Lista osób jadących na wycieczkę: 
 

 klasa Nazwisko i imię kwota zł 
 I A Nowak Paweł 150,00 
 I A Kowalski Sebastian 25,00  
 II B Owczarek Norbert 150,00 
 II C Wesoła Marta 50,00 
 


