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Programy

Pisanie tekstów na komputerze możliwe jest dzięki kilku programom komputerowym.
Najbardziej dostępnym jest program WordPad znajdujący się na każdym komputerze z systemem 

Windows. Jego wersja dostępna na obecnie sprzedawanych komputerach zupełnie wystarcza 
do pisania potrzebnych Państwu tekstów.

Największą popularnością cieszy się program Word. Jest on powszechnie używany w miejscach 
pracy i poświęconych mu jest dużo porad i podręczników. Niestety jest to program płatny 
i jego zakup nie wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Posiada on oczywiście duże możliwości, 
jednak przeciętna osoba nie korzysta z więcej niż kilku procent jego zasobów. W razie potrzeby 
można korzystać z darmowego dostępu do programu Word w instytucjach publicznych takich 
jak biblioteki.

Jeśli chcieliby Państwo korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji programów służących do 
pisania, to alternatywą wobec płatnego programu Word jest bezpłatny program Libre Office 
udostępniany do pobrania przez Internet ze strony https://pl.libreoffice.org/. Posiada on zbliżone 
możliwości, lecz różnice w szczegółach jego działania mogą powodować początkowe trudności 
dla osób przyzwyczajonych do pracy z programem Word.

Zainstalowane na komputerze programy znajdziemy pod przyciskiem z logo Windows w lewym 
dolnym rogu ekranu. Program Word, który znajduje się na każdym komputerze, znajdziecie 
państwo w katalogu „Akcesoria”. Ikony programów można również umieścić na pulpicie kom-
putera lub pasku dolnym.

Dokumenty google

Wraz z rozwojem usług firmy Google pojawiła się możliwość pisania dokumentów bez udziału 
programów zainstalowanych na komputerze.

Do skorzystania z nich potrzebne jest konto Google. Przypominamy, że posiadaczem takiego 
konta jest każda osoba mająca pocztę na Gmail-u. Jeśli go nie mamy, założenie go zajmie nam kilka 
minut. Po wejściu na stronę www.google.com w prawym górnym rogu wchodzimy w niebieski 
przycisk Zaloguj się. Następnie, w zależności od tego, czy ktoś posiadający już konto korzysta 
z tego komputera, naciskamy Utwórz konto lub najpierw Użyj innego konta, a na kolejnym 
ekranie Utwórz konto.

Ikony programów

WORD Libre Office 
Writter

Word Pad
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Gdy posiadamy konto Google, naciskamy na szachownicę w prawym 
górnym rogu. 

Następnie w nowym okienku na przycisk Więcej u dołu. Tam 
znajdziemy niebieski przycisk Dokumenty.     

Po kliknięciu w ten przycisk mamy dostęp do 
wcześniejszych dokumentów, jeśli jakieś wcześniej 
stworzyliśmy, oraz dużego plusa z podpisem pusty. 
Musimy go nacisnąć w celu otwarcia czystej kartki.

Możliwości oferowane przez dokumenty Google 
powinny odpowiadać potrzebom przeciętnej osoby piszącej na 
komputerze. Różnica, jaka rzuca się w oczy, polega na zapisywaniu 
naszego dokumentu. To co piszemy, jest automatycznie zapisywane 
na naszym koncie Google i – co najważniejsze – możemy z tych 
dokumentów łatwo korzystać z każdego komputera z dostępem 
do Internetu. Jeśli mamy dostęp do drukarki, możemy dokument 
wydrukować za pomocą przycisku w lewym górnym rogu ekranu lub 
skrótem klawiaturowym Ctrl+P. Jeśli dokument pragniemy zapisać 
na naszym komputerze bądź pendrivie, wchodzimy w przycisk Plik 
w lewym górnym rogu i najeżdżamy kursorem na Pobierz jako. 
Następnie wybieramy w jakim formacie ma być zapisany plik. 
Najpopularniejszy to Microsoft Word (.docx). Dokument pojawi 
się w katalogu Pobrane na naszym komputerze.

klawiatura

Zasady pisania na komputerze wydają się proste, ale prędzej czy później natkniemy się na drobne 
szczegóły, które musimy poznać.

Litery wprowadzamy naciskając (klikając) raz ich klawisz. Przytrzymanie klawisza – nawet krótkie 
– powoduje wielokrotnie 
wpisanie wybranej litery.

Do robienia odstępów 
używamy najszerszego 
klawisza, znajdującego 
się u dołu klawiatury, 
tak zwanej spacji. Jedno 
naciśnięcie robi odstęp 
wielkości jednej litery.

UWAGA W poradnikach 
używa się znaku + (plus) pomiędzy klawiszami, aby zaznaczyć, że pierwszy z klawiszy musimy 
trzymać wciśnięty w czasie naciskania kolejnego, np. Shift + A, Ctrl + Z lub Alt + N.

Duże litery piszemy przytrzymując klawisz Shift i raz naciskając klawisz litery.     

Jeśli chcą Państwo pisać samymi wielkimi literami, można użyć klawisza Caps 
Lock znajdującego się na lewej krawędzi klawiatury. Gdy jest wciśnięty, każda 
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litera, jaką Państwo nacisną będzie duża. Aktywny przycisk Caps Lock sygnalizowany jest przez 
lampkę na samym klawiszu lub w prawym górnym rogu klawiatury.    

UWAGA Często pisząc trzymamy przyciśnięty klawisz 
Shift myśląc od jakiego słowa zacząć kolejne zdanie. 
Komputer traktuje przytrzymanie klawisza Shift przez 
10 sekund jako chęć uruchomienia specjalnej funkcji 
i pokazuje się wtedy okienko z zapytaniem. Wystarczy 
je wyłączyć naciskając klawisz Esc lub krzyżyk w prawym 
górnym rogu nowego okienka.

Polskie znaki diakrytyczne (np. ó, ł, ń itp.) wpisujemy przytrzymując prawy 
klawisz Alt i odpowiedni znak na klawiaturze, np. Alt + n = ń, Alt + l = ł itp. Proszę 
zwrócić uwagę, że korzystamy tylko z prawego klawisza Alt (na powyższej ilustracji 
opisanego Alt Gr).        

UWAGA Litera ź nie jest wybierana poprzez przytrzymania klawisza Alt i litery z, gdyż taka 
kombinacja powoduje wpisanie litery ż. W celu wpisania ź używamy litery obok, czyli x. Alt + x = ź.

Do kasowania wpisanego tekstu służą dwa klawisze. Backspace, 
oznaczony często tylko symbolem strzałki skierowanej w lewo, kasuje 
znaki na lewo od kursora (migająca pionowa linia w tekście). Delete lub 
w skrócie Del kasuje z znaki na prawo od kursora. Wciśnięcie klawisza 
powoduje skasowanie jednego znaku. Przytrzymanie klawisza zaczyna kasować 
kolejne litery i dość szybko można stracić dużą część wprowadzonego tekstu. Proszę 
uważać, aby nie skasować więcej niż się planowało.      

Jeśli jednak skasujemy zbyt dużo, możemy użyć 
kombinacji klawiszy Ctrl+Z lub strzałki w lewo 
w lewym górnym rogu okna, aby cofnąć ostatnie 
zmiany wprowadzone w tekście.       

W obrębie tekstu możemy poruszać się za 
pomocą strzałek na klawiaturze lub naciskając 
LPM (Lewy Przycisk Myszki) miejsce, gdzie 
chcemy wprowadzić zmiany. Naciśnięcie strzałek 
w lewo lub w prawo to przeskoczenie jednego 
znaku. Naciśnięcie strzałek góra i dół to przejście do innego wiersza tekstu.          

W trakcie pisania legendy o smoku wa-
welskim dostrzegamy, że popełniliśmy błąd 
w słowie „król”. Natomiast kursor wska-
zujący miejsce, gdzie piszemy, jest kilka 
wierszy niżej. W takiej sytuacji naciskamy 
3 razy na klawiaturze klawisz |.                      
Kursor znajduje się teraz w tej samej li-
nijce co wyraz, który chcemy poprawić. 
Musimy teraz nacisnąć klawisz  tyle 
razy aby kursor znalazł się przed literą u.
Ponieważ litera, którą kasujemy, jest na 
prawo od kursora, naciskamy klawisz 
Del. Teraz możemy wpisać ó (Alt+O), aby 
poprawić błąd.

 

|

|

|

|

|
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Gdy wyraz został poprawiony, możemy 

kontynuować pisanie. W tym celu musimy 
nacisnąć klawisz  trzy razy, aby kursor znalazł 
się w miejscu, z którego możemy ciągnąć 
opowieść.

Klawisz Enter – w różnych klawiatutach mający różny rozmiar 
i kształt i czasami mający zamiast słowa „Enter” strzałkę, 
jak ta, na ilustracji obok – w programach do pisania przenosi 
nas do nowego akapitu. Po jego wciśnięciu zaczynamy pisać 
od nowej linijki.    

Jeśli wcisną Państwo Enter, będąc w środku 
tekstu, ta jego część, która znajduje się na 
prawo od kursora zostanie przeniesiona linijkę 
niżej – do nowego akapitu.    

Gdy kursor znajduje się w tym miejscu. Wciśnięcie klawisza Enter .   
Spowoduje przesunięcie tekstu po jego 

prawej stronie linijkę niżej.  
Dopóki nie przeniesiemy kursora w inne 

miejsce, tekst można również podnosić wyżej 
za pomocą klawisza Backspace 

Jeśli kursor znajduje się na lewej krawędzi kartki, wciśnięcie klawisza Backspace spowoduje 
przesunięcie tekstu linijkę wyżej. Do poprzedniej pozycji tekstu.

Jak mogą Państwo zauważyć, część klawiszy na klawiaturze ma na sobie zapisane dwa znaki. 
Wciśnięcie takiego klawisza spowoduje wpisanie znaku znajdującego się niżej. Znaki położone 
na górze wpisujemy naciskając klawisz z przytrzymanym uprzednio klawiszem Shift (stąd strzałka 
w górę na klawiszu) podobnie jak w przypadku pisania wielkich liter. Klawisz Caps Lock, służący  
do zablokowania klawiatury do wpisywania wielkich liter, nie powoduje wpisywania górnego 
znaku z klawisza.        

Aby uzyskać górny znak, należy podobnie jak 
w przypadku dużych liter użyć klawisza Shift.

edycja tekStu

Komputery dają nam duże możliwości zmieniania zapisanego tekstu. Osoby piszące profesjonalnie 
najpierw wpisują do komputera tekst, a później formatują do, to znaczy decydują się na rodzaj 
i rozmiar czcionki. Opcje dotyczące czcionki znajdują się w górnym pasku po lewej stronie.      

|

      +             = )
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Strzałki w dół oznaczają możliwość wyboru z listy po wybranie przez naciśnięcie lewego 
klawisza myszy. Wielkość czcionki mogą państwo wpisać również samodzielnie w to 
pole. Nazwy czcionek odzwierciedlają ich wygląd.       

UWAGA Niektóre czcionki nie posiadają 
polskich znaków. W tekście są one automatycznie 
zastępowane polskimi literami z innej czcionki.

Przyciski znajdujące się w pobliżu pozwalają na pogru-
bienie, pochylenie, podkreślenie i przekreślenie tekstu.  

Zaznaczanie
Jeśli w trakcie wprowadzanie tekstu nie myśleli Państwo o jego wyglądzie lub już po jego napisaniu 
zmieniła się Państwu koncepcja, kluczową sprawą jest zaznaczenie istniejącego tekstu.

Większość osób używa do zaznaczania myszki. Kursor należy ustawić na początku 
tekstu, który chcemy zaznaczyć. Następnie przytrzymać lewy klawisz myszy i przeciągnąć 
myszkę do miejsca, gdzie chcemy skończyć zaznaczanie.

Zaznaczony tekst powinien zrobić się niebieski.

W tej sytuacji, jeśli zmienimy rodzaj czcionki, jej wielkość lub w inny sposób zmienimy tekst, 
zmiany zostaną zastosowane do całego zaznaczonego fragmentu. Zaznaczony tekst możemy też 
szybko skasować naciskając przyciski Delete lub Backspace.

UWAGA Niestety w chwili, gdy część tekstu jest zaznaczona, możemy niechcący go skasować 
naciskając przypadkowy klawisz na klawiaturze. Proszę pamiętać, że w takiej sytuacji mogą 
Państwo cofnąć tę operację używając klawiszy Ctrl + Z.

Jeśli z jakiegoś powodu nie czujemy się pewnie uży-
wając do zaznaczania myszki lub panelu dotykowego, 
możemy używać do zaznaczania klawisza Shift i strzałek 
na klawiaturze.
Przytrzymując klawisz Shift i naciskając strzałki zaczynamy zaznaczać tekst. Strzałki poziome 
zaznaczają po jednej literze na lewo lub prawo od kursora. Natomiast strzałki pionowe zazna-
czają całe linijki w górę lub dół.

            + 
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Jeśli chcemy zaznaczyć cały tekst w naszym dokumencie możemy użyć klawiszy

Proszę pamiętać, że zaznaczony zostanie cały tekst niezależnie od tego, czy składa się z jedne-
go zdania, czy z kilkuset zapisanych stron.

Kopiowanie i wklejanie tekstu
Zaznaczone fragmenty możemy kopiować, wstawiać i wycinać zarówno w obrębie jednego 
dokumentu, jak i pomiędzy różnymi dokumentami, a nawet możemy skopiować tekst z portalu  
internetowego do dokumentu lub maila.

Gdy fragment tekstu jest zaznaczony, wygodnie możemy używać do tego skrótów klawiaturowych.
Wycięcie zaznaczonego tekstu – zaznaczony tekst znika, ale jest 
możliwość wklejenia go w innym miejscu

Kopiowanie zaznaczonego tekstu – zaznaczony tekst zostaje w do-
tychczasowym miejscu i można go wkleić w inne miejsce tego lub 
innego dokumentu.

Wstawienie wcześniej skopiowanego tekstu w miejsce, migającego 
kursora.

Zapisywanie
Tekst, który piszemy chcemy najczęściej móc później wykorzystać. Niezależnie od tego, czy 
stworzony tekst chcemy wydrukować, wysłać mailem, czy przechować na komputerze, powin-
niśmy przejść przez proces jego zapisu.

UWAGA Jeśli podczas pisania tekstu nastąpiła awaria komputera (zawieszenie, odłączenie 
od zasilania), nasz tekst powinien być dostępny podczas ponownego uruchomienia programu, 
w którym go pisaliśmy. Mimo to ostrożność nakazuje, aby przy tworzeniu dłuższych tekstów 
samodzielnie zapisywać je co jakiś czas.

Aby zapisać nasz tekst możemy skorzystać 
z menu Plik w lewym górnym rogu ekranu. 
Interesują nas opcje Zapisz lub Zapisz jako….

Jeśli dokument, który piszemy, jest nowy 
(zaczęliśmy go pisać od czystej kartki), wybranie 
obydwu tych opcji da taki sam efekt – pojawi 
się okno, gdzie wskazujemy, jak ma się nazywać 
nowy dokument i gdzie ma być zapisany.

Dzisiejsze komputery zapisują nowe dokumenty 
w folderze Dokumenty. Jeśli chcemy to zmienić, 
musimy po lewej stronie wyświetlonego okna 
wskazać inne miejsce.

W polu Nazwa pliku nadajemy nazwę naszemu 
dokumentowi.

UWAGA Wskazanie Pulpitu jako miejsca zapisu 
nowego dokumentu nie jest złe, jeśli chcemy 



Edytory tekstu, strona 9

mieć do niego łatwy dostęp. Musimy tylko pamiętać, że jeśli wszystko będziemy zapisywać na 
Pulpicie, wkrótce będzie tam bałaganu.

Jeśli dokument, w którym pracujemy istniał już wcześniej (nie piszemy go teraz od pustej 
kartki), różnica między przyciskami Zapisz lub Zapisz jako… polega na tym, że jeśli użyjemy Zapisz, 
nasz dokument zostanie zachowany w obecnym stanie, a jeśli istniała jego wcześniejsza wersja, 
zostanie ona w tej chwili zastąpiona. Przycisku Zapisz używamy, aby zachować nowo wpisane 
zmiany w tekście.

Jest też szybki sposób na zapisywanie naszych postępów w pisaniu. 
Zamiast wchodzić w menu Plik, możemy użyć klawiszy:

Opcja Zapisz jako… tworzy nowy plik na komputerze. Po jej wybraniu pojawia się nowe okno, 
w którym określamy, gdzie plik ma być zapisany i jak ma się nazywać. Dotychczasowy plik, który 
wcześniej otworzyliśmy, pozostanie niezmieniony. Opcja Zapisz jako… jest używana, gdy chcemy 
zachować obie wersje dokumentu – wcześniejszą i tę pisaną obecnie.

Pisma urzeDowe

Często zdarza się, ze chcemy nauczyć się pisać na komputerze, aby stworzyć pismo urzędowe. 
Niestety pismo takie wymaga umiejętności posługiwania się edytorami tekstu w stopniu wyższym 
niż podstawowy. Dzieje się tak z powodu występowania w takich pismach kilku bloków tekstu.

Najprostszym sposobem w tworzeniu takiego pisma jest posłużenie się przyciskami do wy-
równywania tekstu znajdującymi się na górnym pasku.  

Można oczywiście przesuwać tekst za pomocą klawisza Spacji, ale metoda jest niezalecana. gdyż 
powoduje ogromne kłopoty, jeśli będziemy chcieli w przyszłości zmieniać cos w dokumencie.

Normalnie tekst wyrównywany jest do lewej strony (zaznaczenie na niebiesko). Tak może 
pozostać w przypadku tekstu z informacjami o nadawcy.

data

odbiorca

tytuł

tekst

podpis

nadawca-------------------------
------

-----------------
--

---

---
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Data, odbiorca i podpis powinny być jednak wyrównane do prawej krawędzi (trzeci przycisk).
W przypadku tekstu dokumentu najlepiej sprawdza się przycisk czwarty, wyrównujący tekst 

do obu krawędzi. Natomiast tytuł powinien być wyrównany do środka (przycisk drugi).
Tworzenie takiego dokumentu polega na wpisaniu linijki tekstu, ustawieniu jej na odpowiednim 

miejscu za pomocą przycisków wyrównania i naciśnięciu przycisku Enter, aby przejść do następnej 
linijki.


