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1. Wstęp

Kujawsko-Pomorska  Platforma  Edukacyjna  została  zaopatrzona  w  kompletny  Podsystem  biurowy
wspierający zarówno indywidualną jak i grupową* pracę użytkowników platformy. Podsystem biurowy
został  wyposażony  w  kluczowe  narzędzia  pakietu  Office  365,  w  tym  narzędzie  do  pracy  z  tekstem,
arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami oraz notatkami. 

Poniższa  instrukcja  skupia  się  na  narzędziach  Word  Online,  Excel  Online,  PowerPoint  Online  oraz
OneNote Online.

* Grupa  to  udostępniony  obszar  roboczy  (repozytorium)  wiadomości,  kalendarzy,  notatek/zadań  i
dokumentów,  dzięki  któremu  grupy  użytkowników,  mają  dostęp  do  tych  samych  danych
współdzielonych w  obrębie  grupy  i  mogą wygodnie  współpracować i  szybko wykonywać zadania.  W
ramach  Kujawsko-Pomorskiej  Platformy  Edukacyjnej  każdy  może  dołączyć  lub  wysłać  prośbę  o
dołączenie do dowolnej grupy dostępnej w obrębie sieci Edupolis, jak również tworzyć własne grupy w
celu komunikowania się z wybranymi osobami np. uczniami uczęszczającymi na kółko zainteresowań.
Wyszukiwanie i tworzenie grup możliwe jest zarówno z poziomu Poczty,  Kalendarza,  Kontaktów  jak i
OneDrive. Aby dowiedzieć się więcej  na temat funkcji grupy przejdź do dokumentu Poczta,  Kalendarz,
Kontakty, Zadania i OneDrive – Dokumentacja  użytkow nika.
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2. Logowanie do Podsystemu biurowego
Office 365

Aby przejść do odpowiedniego narzędzia pakietu Office 365, należy:

po przejściu do portalu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej kliknąć zakładkę Logowanie,

wpisać adres e-mail i hasło logowania do platformy,

kliknąć przycisk Zaloguj,

UWAGA: Aby odzyskać zapomniane hasło, należy na stronie logowania kliknąć link Nie możesz  uzyskać
dostępu  do  konta? i  postępować  zgodnie  z  instrukcjami  wyświetlanymi  na  ekranie.  Dodatkowo,  w
przypadku  pierwszego  logowania  do  platformy,  konieczne  jest  zapoznanie  się  z  regulaminem
Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej i jego zaakceptowanie.

po przejściu do Platformy  Edukacyjnej  rozwinąć  menu  główne  platformy  dostępne  przez  przycisk
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Menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu,

kliknąć kafelek Podsystem biurowy. 

Po przejściu do Podsystemu biurowego automatycznie  zostanie  wyświetlona strona główna aplikacji
Office  365,  w  obrębie,  której  na potrzeby  tej  instrukcji  interesują nas  jedynie  kafelki  Word  Online,
Excel Online, PowerPoint Online oraz OneNote Online. 

UWAGA: Lista dostępnych narzędzi  aplikacji  Office  365 jest  zawsze  dostępna  po  kliknięciu  przycisku

Menu   znajdującego  się  w  lewym  górnym  rogu  ekranu.  Aby  przejść  do  interesującego  Cię
narzędzia lub powrócić do portalu informacyjnego KPPE kliknij  przycisk Menu  i  wybierz odpowiedni
kafelek.



Strona 8Podsystem biurowy – Dokumentacja użytkownika

DOKUMENTACJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO  PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013, ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ PARTNERÓW PROJEKTU.

3. Narzędzia biurowe – wspólne elementy

Okna  programów  Word  Online,  Excel  Online,  PowerPoint  Online  i  OneNote  Online  zawierają
następujące wspólne elementy:

Przycisk  Menu  –  otwiera  menu  główne  aplikacji  Office  365,  umożliwiając  przejście  do  innych
narzędzi,

link  z  imieniem  i  nazwiskiem  użytkownika  –  otwiera  usługę  OneDrive,  gdzie  automatycznie
zapisywane są wszystkie tworzone pliki,

nazwa dokumentu – umożliwia zmianę nazwy pliku (nie dotyczy narzędzia OneNote Online),

Przycisk Udostępnij  –  umożliwia udostępnienie  pliku wybranym użytkownikom lub grupom (patrz:
Udostępnianie plików – wspólna praca online),

Pasek Menu – zawiera poszczególne pozycje menu, np. Plik, Narzędzia główne, Wstawianie – każda z
głównych pozycji menu zawiera podmenu, które rozwija się po kliknięciu w odpowiednią zakładkę,

Wstążka  –  podmenu  zależne  od  wybranej  w  pasku  menu  zakładki,  umożliwiające  wykonywanie
odpowiednich akcji,

Kartka dokumentu – główny obszar roboczy, w którym można wpisywać tekst, dane arkusza, tworzyć
prezentacje lub notatki.

3.1.  Udostępnianie plików – wspólna praca online

Ponieważ każdy utworzony w narzędziach Word Online,  Excel Online,  PowerPoint  Online  i  OneNote
Online plik (dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, prezentacja, notes) jest przechowywany w trybie
online, możesz udostępnić go, przesyłając link do pliku zamiast  załącznika e-mail  zarówno wybranym
użytkownikom jak i całym grupom w obrębie sieci Edupolis. W ten sposób możliwa jest wspólna praca
online różnych osób nad tym samym plikiem. 
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Aby udostępnić innemu użytkownikowi lub grupie wybrany plik, należy:

przejść do narzędzia Word Online, Excel Online, PowerPoint Online lub OneNote Online,

otworzyć odpowiedni plik,

kliknąć przycisk Udostępnij zlokalizowany w prawym górnym rogu ekranu, 

w zakładce Zaproś osoby:
o wprowadzić nazwy/adresy e-mail osób lub nazwy grup, którym chcesz udostępnić plik,
o wybrać ustawienie  uprawnienia tj. czy  użytkownicy  będą mogli  edytować czy  tylko  wyświetlić

plik,
o opcjonalnie wpisać tekst, który zostanie  dołączony  do wiadomości  e-mail  wysyłanej  wszystkim

osobom, którym udostępnisz plik,
o kliknąć przycisk Udostępnij.

UWAGA: Funkcja  udostępniania  jest  również  dostępna  po  przejściu  do  pozycji  Plik  >  Udostępnij  i
kliknięciu przycisku Udostępnij innym osobom.

Jeśli po udostępnieniu pliku, będzie on jednocześnie  edytowany  przez Ciebie  i  inne  osoby,  aplikacja
ostrzeże Cię o ich obecności jak pokazano poniżej.

Aby ustawić plik ponownie jako prywatny, możesz zatrzymać jego udostępnianie:

w narzędziach Word Online, Excel Online, PowerPoint Online i OneNote Online otwórz plik, którego
nie chcesz udostępniać,
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kliknij  przycisk  Udostępnij  zlokalizowany  w  prawym  górnym  rogu  ekranu  i  przejdź  do  zakładki
Udostępnianie,

w zakładce Udostępnianie:
o wybierz pozycję Może  w yśw ietlać lub Może  edytow ać obok osoby,  dla której  chcesz zatrzymać

udostępnianie pliku, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj  udostępnianie,
o kliknij przycisk Zapisz zmiany.
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4. Edytor tekstów – Word Online

Po przejściu do Podsystemu biurowego automatycznie  zostanie  wyświetlona strona główna aplikacji
Office 365 w obrębie, której należy kliknąć kafelek Word Online, aby przejść do narzędzia służącego do
pracy z tekstem. 

UWAGA: Kafelek Word Online jest również dostępny  po rozwinięciu menu głównego aplikacji  Office

365 (przycisk Menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu).

4.1.  Rozpoczęcie pracy

Po przejściu do narzędzia Word Online, w nowej  karcie wyświetlona zostanie strona główna narzędzia,
umożliwiająca kontynuację pracy nad ostatnio używanymi dokumentami, utworzenie nowego pustego
dokumentu lub utworzenie dokumentu na podstawie jednego z dostępnych szablonów:

W tym miejscu możliwe  jest  również otwarcie  dokumentu znajdującego się już w  usłudze  OneDrive
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(link Otw órz  z  usług i  OneDrive  dla  Firm  zlokalizowany  w  lewym  dolnym  rogu  ekranu)  –  zostaniesz
automatycznie przeniesiony/a do narzędzia OneDrive gdzie możliwe jest wybranie pliku, który chcesz
edytować.

UWAGA:  Wszystkie  tworzone  dokumenty  są  automatycznie  zapisywane  w  usłudze  OneDrive
wchodzącej w skład pakietu Office 365.

Po wybraniu pożądanej opcji wyświetlone zostanie okno główne narzędzia Word Online umożliwiające
pracę nad dokumentem:

UWAGA: Poniżej opisano jedynie najważniejsze opcje pracy z tekstem.

4.2.  Najważniejsze czynności użytkownika aplikacji

4.2.1.  Edycja i formatowanie tekstu

Narzędzie  Word Online  umożliwia  dowolne  formatowanie  tekstu,  czyli  określenie  jego  wyglądu  w
zależności od preferencji. Podstawowe możliwości w zakresie formatowania to wybór kroju czcionki,
określenie wielkości znaków, określenie pewnych cech jak kolor, pochylenie, pogrubienie itp.

Tekst formatujemy korzystając z narzędzi w sekcji Czcionka w zakładce Narzędzia główne:

W grupie tej można wybrać wielkość znaków, kolor, kolor wyróżnienia oraz dodatkowe cechy, takie jak:
 

pogrubienie,

pochylenie, inaczej kursywa,
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podkreślenie,

przekreślenie,

indeks dolny i górny.

Można też wykonać pewne operacje związane z wielkością czcionki, np. zamienić wszystkie litery małe
na duże lub odwrotnie.

Aby zmienić krój lub wielkość czcionki, należy:

umieścić  wskaźnik  myszy  w  odpowiednim  miejscu  lub  zaznaczyć  wybrany  fragment  tekstu  w
edytorze, a następnie z listy rozwijalnej wybrać odpowiednią czcionkę lub wielkość.

UWAGA: Wielkość czcionki podaje się w jednostkach nazywanych punktami. Wielkość można wybrać z
listy rozwijalnej  lub wpisać samemu. Wielkość nie  musi  być podana jako liczba całkowita,  poprawną
wartością jest np. 10,5.

Aby pogrubić, pochylić lub podkreślić tekst, należy:

umieścić  wskaźnik  myszy  w  odpowiednim  miejscu  lub  zaznaczyć  wybrany  fragment  tekstu  w

edytorze, a następnie kliknąć przycisk Pogrubienie  (lub kombinację klawiszy CTLR + B),  Kursywa

 (CTRL + I), Podkreślenie  (CTRL + U).

Aby zmienić kolor tekstu, należy:

umieścić  wskaźnik  myszy  w  odpowiednim  miejscu  lub  zaznaczyć  wybrany  fragment  tekstu  w
edytorze, a następnie kliknąć strzałkę obok przycisku zmiany koloru tekstu,

wybrać jeden z predefiniowanych kolorów.
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4.2.2.  Dodawanie nagłówków

Najlepszym  sposobem  dodawania  nagłówków  w  programie  Word  Online  jest  zastosowanie  stylów
dostępnych w sekcji Style w zakładce Narzędzia główne.

Aby dodać nagłówek, należy:

umieścić wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu (akapicie) lub zaznaczyć wybrany fragment tekstu
w edytorze, a następnie z listy Style wybrać odpowiedni poziom nagłówka. 

UWAGA: Aplikacja Word Online  umożliwia automatyczne  numerowanie  nagłówków  podczas  pisania
(patrz: Tworzenie list i wyrównywanie tekstu). Jeśli nie widać potrzebnego stylu, kliknij  strzałkę Więcej
(po prawej stronie listy styli), aby rozwinąć galerię Szybkie style.

Po zastosowaniu  stylu  możesz  dowolnie  zmieniać  czcionkę,  rozmiar,  kolor  lub  położenie  nagłówka
korzystając z  opcji  formatowania tekstu i  akapitu w  sekcjach Czcionka  i  Akapit  w  zakładce  Narzędzia
główne.

4.2.3.  Tworzenie list i wyrównywanie tekstu

W programie  Word  Online  możliwe  jest  szybkie  dodanie  punktorów  lub  numerów  do  istniejących
wierszy tekstu, a także automatyczne tworzenie list podczas pisania.

Aby automatycznie stworzyć listę punktową/numerowaną, należy:

wpisać znak gwiazdki "*", aby rozpocząć listę punktowaną, 
lub 

wpisać numer "1.", aby rozpocząć listę numerowaną, 

nacisnąć klawisz SPACJA lub TAB,

wpisać odpowiedni tekst,

nacisnąć  klawisz  ENTER,  aby  dodać  następną  pozycję  listy  –  kolejny  punktor  lub  numer  zostanie
wstawiony automatycznie przez program Word Online.

UWAGA: Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij  klawisz ENTER dwa razy. Możesz też nacisnąć klawisz
BACKSPACE, aby usunąć ostatni punktor lub numer z listy.

Listy formatujemy korzystając z narzędzi w sekcji Akapit w zakładce Narzędzia główne:

Aby manualnie wstawić listę punktową/numerowaną, należy:

umieścić wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu,

kliknąć ikonę Punktory  lub Numeracja  i wpisać odpowiedni tekst w linii,

wcisnąć  klawisz  ENTER na  klawiaturze  i  wpisać  tekst  w  następnej  linii  (powtarzać  czynność,  tym
samym tworząc listę).

Aby wybrać jeden z kilku standardowych punktorów  lub formatów  numeracji,  należy  kliknąć strzałkę
obok wybranego przycisku i wybrać odpowiedni format.
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UWAGA: Można również wpisać tekst podzielony na linie za pomocą klawisza ENTER, zaznaczyć całość
tekstu,  który  ma  zostać  listą  i  kliknąć  odpowiednią  ikonę.  Wypunktowanie  lub  numerację  można
również usunąć, klikając ponownie w przycisk wypunktowania/numeracji na wstążce.

Aby utworzyć wypunktowaną/numerowaną listę wielopoziomową, należy:

umieścić wskaźnik myszy  w  odpowiednim miejscu listy  lub zaznaczyć wybrany  fragment  tekstu  w
edytorze,

kliknąć  przycisk  Zwiększ  wcięcie  ,  aby  utworzyć  punkt  drugiego  poziomu  (kolejne  kliknięcia
utworzą punkty kolejnych poziomów).

UWAGA: Poziom punktu można też zmniejszać, klikając przycisk Zmniejsz wcięcie . 

W sekcji Akapit możliwe jest również określenie wyrównania tekstu.

Aby zmienić wyrównanie tekstu, należy:

umieścić wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu (akapicie) lub zaznaczyć wybrany fragment tekstu
w  edytorze,  a następnie  wybrać jeden z czterech rodzajów  wyrównania  (do  lewej,  do  środka,  do
prawej lub wyjustowany). 

4.2.4.  Wstawianie i formatowanie tabel

Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie. 

Aby wstawić tabelę, należy:

kliknąć w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę,

wybrać przycisk Tabela i  przeciągnąć wskaźnik myszy,  aby  zaznaczyć  odpowiednią  liczbę  wierszy  i
kolumn,  które  ma  mieć  tworzona  tabela  –  automatycznie  w  dokumencie  wstawiona  zostanie
odpowiednia tabela w domyślnym wyglądzie.
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Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest wskaźnik myszy) na wstążce  pojawi  się nowa
grupa zakładek Narzędzia tabel. Grupa ta zawiera dwie  zakładki: Projektowanie  i  Układ.  Zakładki  te
zawierają przyciski specyficznych poleceń związanych z edycją i formatowaniem tabel.

W obrębie zakładki Projektowanie możliwe jest m.in. wybranie koloru, obramowania i stylu tabeli.

Aby zmienić styl tabeli, należy: 

kliknąć w obrębie tabeli,

wybrać zakładkę Narzędzia tabel > Projektowanie,

w sekcji Style tabeli wybrać styl tabeli, który chcesz użyć; UWAGA: Aby zobaczyć więcej stylów, kliknij
strzałkę Więcej (po prawej stronie listy styli),

kliknąć odpowiedni styl, aby zastosować go dla tabeli.

Aby zmienić kolor tabeli, należy: 

kliknąć w obrębie tabeli, 

wybrać zakładkę Narzędzia tabel > Projektowanie,

w sekcji Style tabeli kliknąć przycisk Zmień kolory,

wybrać jeden z predefiniowanych kolorów.

Aby zmienić cieniowanie wybranych komórek, należy:

zaznaczyć odpowiednie komórki w tabeli,

wybrać zakładkę Narzędzia tabel > Projektowanie,

w sekcji Cieniowanie kliknąć przycisk Cieniowanie komórki, 

wybrać jeden z predefiniowanych kolorów. 
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Zakładka  Układ  pozwala  m.in.  na  zaznaczanie  wybranych  elementów,  usunięcie  całej  tabeli  lub
wybranych  kolumn  i  wierszy,  wstawianie  kolumn  i  wierszy  w  odpowiednich  miejscach  oraz
wyrównywanie tekstu w wybranych komórkach tabeli. 

Aby usunąć tabelę/kolumnę/wiersz, należy:

umieścić wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu tabeli,

wybrać zakładkę Narzędzia tabel > Układ,

w  sekcji  Usuwanie  kliknąć odpowiednio przycisk Usuń tabelę,  Usuń kolumnę  lub  Usuń  wiersz  (w
zależności od tego, co chcesz usunąć).

Aby wstawić kolumnę lub wiersz, należy:

umieścić wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu tabeli,

wybrać zakładkę Narzędzia tabel > Układ,

kliknąć odpowiedni przycisk w sekcji Wstawianie (w zależności od tego, co i gdzie chcesz wstawić).

Aby wyrównać tekst w wybranych komórkach tabeli, należy:

zaznaczyć odpowiednie komórki w tabeli,

wybrać zakładkę Narzędzia tabel > Układ,

w sekcji Wyrównanie kliknąć odpowiedni przycisk Wyrównaj  do lewej, Wyśrodkuj  lub Wyrównaj  do
prawej (w zależności od tego, co chcesz zrobić).

4.2.5.  Wstawianie i formatowanie obiektów graficznych

W  dokumencie  można  umieszczać  różnego  rodzaju  obiekty,  takie  jak  rysunki  lub  zdjęcia  (obrazy)
zapisane w plikach na Twoim dysku.

Aby wstawić obraz, należy:

kliknąć w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz,

wybrać przycisk Obraz w zakładce Wstawianie,
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kliknąć przycisk Wybierz plik, wskazać odpowiedni plik z dysku, a następnie kliknąć przycisk Wstaw:

Po wstawieniu obrazu z  pliku oraz po kliknięciu w  ten obraz,  na  wstążce  pojawi  się  grupa  zakładek
Narzędzia  obrazów  z  jedną  zakładką  Formatowanie  zawierającą  przyciski  specyficznych  poleceń
związanych z edycją i formatowaniem obiektów graficznych.

W obrębie zakładki Formatowanie możliwe jest m.in. wybranie stylu grafiki i zmiana rozmiaru obrazu.

Aby zmienić styl grafiki, należy: 

kliknąć w obrębie grafiki,

wybrać zakładkę Narzędzia obrazów > Formatowanie,

w sekcji Style obrazów wybrać styl grafiki,  który  chcesz użyć;  UWAGA: Aby  zobaczyć więcej  stylów,
kliknij strzałkę Więcej (po prawej stronie listy styli),

kliknąć odpowiedni styl, aby zastosować go dla grafiki.

Aby zmienić rozmiar obrazu, należy:

kliknąć w obrębie grafiki,

wybrać zakładkę Narzędzia obrazów > Formatowanie,

w  sekcji  Rozmiar  obrazu  kliknąć  przycisk  Zwiększ  lub  Zmniejsz  (w  zależności  od  tego,  co  chcesz
zrobić),

lub 
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określić procentową skalę obrazu np. wpisanie liczby 50 zmniejszy wielkość obrazu o połowę. 

UWAGA: W sekcji Akapit w zakładce  Narzędzia główne  możliwe  jest  również określenie  wyrównania
grafiki.

4.2.6.  Określanie marginesów i układu strony

W zakładce  Układ strony  możliwe  jest  m.in. określenie  marginesów  oraz wybranie  orientacji  strony
tworzonego dokumentu (pionową lub poziomą). 

Aby ustawić marginesy strony, należy:

kliknąć przycisk Marginesy i wybrać odpowiedni rodzaj marginesu.

UWAGA:  Można  również  wybrać  opcję  Marginesy  niestandardowe  i  określić  własne  ustawienia
marginesów np. po 2 cm z każdej strony.
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Aby wybrać odpowiednią orientację strony, należy:

kliknąć przycisk Orientacja i wybrać opcję Pionowa lub Pozioma.

4.2.7.  Sprawdzanie pisowni w języku polskim

Program Word Online oferuje automatyczne sprawdzanie pisowni w trakcie pisania – błędnie napisane
wyrazy  są zawsze  podkreślane  czerwoną,  falistą linią  w  trakcie  pisania,  dzięki  czemu  możesz  łatwo
odszukać błędy.

Gdy  klikniesz prawym przyciskiem myszy  na błędnie  napisany  wyraz,  wyświetli  się menu,  w  którym
możesz określić, jak postąpić z błędem:

Aby szybko przechodzić do kolejnych błędnie napisanych wyrazów,  należy  klikać przycisk Pisownia w
zakładce Recenzja lub naciskać klawisz F7. 
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4.2.8.  Wydruk dokumentów

Aby wydrukować stworzony dokument, należy:

kliknąć pozycję Plik > Drukuj i kliknąć przycisk Drukuj.

Aplikacja Word Online automatycznie otworzy podgląd dokumentu w formacie PDF, w którym będzie
zachowany  cały  układ  i  formatowanie  dokumentu  –  ustaw  opcje  drukowania  (m.in.  wybierz
odpowiednią drukarkę i ilość kopii, które chcesz wydrukować) i kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować
plik zgodnie z oczekiwaniami. 
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4.2.9.  Zapisywanie dokumentu

Wszystkie  tworzone  w  narzędziu Word Online  dokumenty  są  automatycznie  zapisywane  w  usłudze
OneDrive  wchodzącej  w  skład  pakietu  Office  365  jednak  istnieje  również  możliwość  zapisania
dokumentu bezpośrednio na Twoim dysku. 

Aby zapisać dokument na dysku, należy:

kliknąć pozycję Plik > Zapisz jako i kliknąć przycisk Pobierz kopię,  Pobierz  jako plik PDF lub Pobierz
jako plik ODT (w zależności od tego, jaki plik chcesz pobrać),

poczekać, aż program przygotuje plik do pobrania i kliknąć link Kliknij  tuta j ,  aby  pobrać dokument –
plik w odpowiednim formacie zostanie automatycznie zapisany na dysku. 

UWAGA: Dodatkowo  możliwe  jest  wybranie  opcji  Zapisz  jako  lub  Zmień  nazwę,  aby  odpowiednio
zapisać kopię dokumentu lub zmienić nazwę dokumentu w trybie online (w usłudze OneDrive).
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5. Arkusze kalkulacyjne – Excel Online

Po przejściu do Podsystemu biurowego automatycznie  zostanie  wyświetlona strona główna aplikacji
Office 365 w obrębie, której należy kliknąć kafelek Excel Online, aby przejść do narzędzia służącego do
pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. 

UWAGA: Kafelek Excel Online  jest  również dostępny  po rozwinięciu menu głównego aplikacji  Office

365 (przycisk Menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu).

5.1.  Rozpoczęcie pracy

Po przejściu do narzędzia Excel Online, w nowej  karcie wyświetlona zostanie strona główna narzędzia,
umożliwiająca  kontynuację  pracy  nad  ostatnio  używanymi  arkuszami  kalkulacyjnymi,  utworzenie
nowego pustego skoroszytu lub utworzenie arkusza na podstawie jednego z dostępnych szablonów:

W tym miejscu możliwe jest również otwarcie arkusza znajdującego się już w  usłudze  OneDrive  (link
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Otw órz  z  usług i  OneDrive  dla  Firm  zlokalizowany  w  lewym  dolnym  rogu  ekranu)  –  zostaniesz
automatycznie przeniesiony/a do narzędzia OneDrive gdzie możliwe jest wybranie pliku, który chcesz
edytować. 

UWAGA: Wszystkie tworzone arkusze są automatycznie zapisywane w usłudze OneDrive wchodzącej  w
skład pakietu Office 365.

Po wybraniu pożądanej opcji wyświetlone zostanie okno główne narzędzia Excel Online umożliwiające
pracę nad arkuszami:

UWAGA: Poniżej opisano jedynie najważniejsze opcje pracy z arkuszami.

5.2.  Najważniejsze czynności użytkownika aplikacji

5.2.1.  Poruszanie się po arkuszu kalkulacyjnym

Dokument  Excel  jest  skoroszytem  podzielonym  na  pojedyncze  arkusze.  Arkusz  to  oddzielne  strony
zawierające różne dane (tekst, wartości liczbowe i formuły). Arkusz składa się z komórek, których rzędy
tworzą wiersze (oznaczone cyframi) i kolumny (oznaczone literami).

UWAGA: Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia wielu arkuszy przejdź do rozdziału Zapisywanie
wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 



Strona 25Podsystem biurowy – Dokumentacja użytkownika

DOKUMENTACJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO  PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013, ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ PARTNERÓW PROJEKTU.

Aby znaleźć się w konkretnej komórce, należy kliknąć ją lewym przyciskiem myszy.

Aby przejść do następnej komórki w tym samym wierszu, należy nacisnąć klawisz TAB na klawiaturze.

Aby przejść do następnej komórki w tej samej kolumnie, należy nacisnąć klawisz ENTER na klawiaturze.

Aby ustalić szerokość kolumny, należy:

umieścić wskaźnik myszy na kresce oddzielającej nagłówki kolumn,

gdy kursor zmieni się w ikonę ze strzałkami ( ), kliknąć lewy przycisk myszy,

przesunąć wskaźnik w miejsce, gdzie kolumna ma się kończyć i zwolnić przycisk.

Aby ustalić wysokość wiersza, należy:

umieścić wskaźnik myszy na kresce oddzielającej nagłówki wierszy,

gdy kursor zmieni się w ikonę ze strzałkami ( ), kliknąć lewy przycisk myszy,

przesunąć wskaźnik w żądane miejsce i zwolnić przycisk.

5.2.2.  Wprowadzanie różnego rodzaju danych

Do komórek arkusza kalkulacyjnego można wprowadzać różnego rodzaje dane, takie jak: tekst, liczby i
formuły:

Tekst – dowolna kombinacja liter, cyfr i spacji (domyślnie wprowadzony tekst jest wyrównywany do
lewej strony komórek).

Liczby – znaki numeryczne od 0 do 9 (domyślnie wprowadzone wartości  liczbowe  są wyrównywane
do prawej strony komórek).

Formuły – składają się z  jednego lub kilku adresów  komórek lub wartości  oraz operatorów  działań
matematycznych, takich jak:
o dodawanie (+)
o odejmowanie (-)
o mnożenie (*)
o dzielenie (/)
o potęgowanie ( )̂

UWAGA: Aby program zrozumiał, iż do komórki wprowadzane jest działanie matematyczne a nie tekst,
każdą  formułę  należy  poprzedzić  znakiem  =  (równości),  np.  =5+10,  =A1*A7,  =(A35+A3)/B2̂ 6.  Aby
dowiedzieć  się  więcej  na  temat  wprowadzania  formuł  przejdź  do  rozdziału  Formuły w arkuszach
kalkulacyjnych. 

Wprowadzane  dane  mogą  mieć  różnoraką  postać  –  między  innymi  mogą  być  liczbą,  tekstem,  datą,
godziną,  adresem  itp.  Aby  dowiedzieć  się  więcej  na  temat  formatu  komórek  przejdź  do  rozdziału
Formaty komórek.

5.2.2.1.  Formuły w arkuszach kalkulacyjnych

W przypadku bardziej  złożonych wzorów  warto skorzystać z  zestawu  gotowych  funkcji  oferowanych
przez program Excel Online. Funkcja to złożona,  gotowa  do  użytku  formuła  np.  zamiast  sumowania
komórek od  A1 do  H1,  można  ręcznie  wprowadzić  funkcję  =SUMA(A1:H1)  lub  skorzystać  z  kreatora
funkcji uruchamianego za pomocą menu Wstawianie > Funkcja.
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UWAGA: Możliwe  jest  m.in.  wstawianie  funkcji  (formuł)  matematycznych,  logicznych,  tekstowych,
statystycznych oraz finansowych.

Aby wprowadzić daną funkcje do arkusza, należy:

umieścić wskaźnik myszy w komórce, do której chcemy wstawić funkcję,

wybrać jeden z przycisków Funkcja w zakładce Wstawianie (jak zaznaczono poniżej)  –  wyświetlone
zostaną dostępne funkcje podzielone na kategorie,

wskazać odpowiednią funkcję np. Suma,  a następnie  kliknąć przycisk OK – pojawi  się  dalsze  okno
kreatora funkcji,

zaznaczyć komórki, z których ma zostać wykonane obliczenie i kliknąć klawisz ENTER – wynik obliczeń
zostanie zwrócony w wybranym uprzednio polu. 
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5.2.2.2.  Formaty komórek

Aby  rozróżnić  typy  liczb  wprowadzanych  w  komórkach,  należy  określić  format  komórki  np.  format
waluty, procentowy, czasu lub daty.

Aby określić format komórki, należy:

zaznaczyć komórki zawierające liczby, które chcesz sformatować,

przejść do zakładki Narzędzia główne,

rozwinąć listę Format  liczbowy  w  sekcji  Liczby  i  wybrać odpowiedni  format  komórki  np. liczbowe,
walutowe, data krótka, data długa, czas lub procentowe.

5.2.3.  Tworzenie raportów tabelarycznych

Aby ułatwić zarządzanie grupą powiązanych danych oraz ich analizę, możesz zamienić zakres komórek
na tabelę programu Excel Online.

Aby utworzyć raport tabelaryczny, należy przykładowo:

wprowadzić dane do 1 wiersza (komórek A1, B1, C1),

wprowadzić dane do 2 wiersza (komórek A2, B2, C2),

wprowadzić dane do 3 wiersza (komórek A3, B3, C3),

zaznaczyć komórki zawierające dane,

wybrać przycisk Tabela w zakładce Wstawianie,
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potwierdzić chęć utworzenia tabeli ze wskazanego zakresu poprzez kliknięcie przycisku OK:

UWAGA: Opcjonalnie  można wybrać czy  Twoja tabela ma nagłówki  –  jeśli  tak,  to  po  jej  utworzeniu
będzie ona wyposażona w odpowiednie nagłówki umożliwiające m.in. sortowanie danych.
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5.2.4.  Tworzenie wykresów liniowych, słupkowych, kołowych

Aby  bardziej  obrazowo  przedstawić  dane  liczbowe  z  poszczególnych  kolumn  i  wierszy  arkusza
kalkulacyjnego, można je zaprezentować w postaci wykresów. 

Aby utworzyć wykres, należy: 

zaznaczyć dane z arkusza, które ma obejmować wykres,

przejść do zakładki Wstawianie,

w  sekcji  Wykresy  kliknąć  pożądany  typ  wykres  tj.  Kolumnowy,  Liniowy,  Kołowy,  Słupkowy,
Warstwowy,  Punktowy  lub  Inne  wykresy  –  rozwinięta  zostanie  lista  dostępnych  wykresów
wybranego typu, 

wybrać  interesujący  Cię  wykres  –  na  podstawie  zaznaczonych  danych  zostanie  automatycznie
utworzony odpowiedni wykres.
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Po wstawieniu wykresu (i zawsze wtedy, gdy w wykresie jest wskaźnik myszy)  na wstążce  pojawi  się
nowa grupa zakładek Narzędzia wykresów z jedną zakładką Wykres zawierającą przyciski specyficznych
poleceń związanych z edycją i formatowaniem wykresów.

W  obrębie  zakładki  Wykres  możliwe  jest  m.in.  przełączenie  wiersz/kolumna,  zmiana  wybranych
danych oraz nadanie nazwy wykresowi i jego osiom.

5.2.5.  Wyszukiwanie danych w arkuszu

Aby wyszukać tekst w arkuszu kalkulacyjnym, należy:

wybrać przycisk Znajdź w zakładce Narzędzia główne,

wpisać interesujące nas słowo/słowa w polu Znajdź,

określić kierunek wyszukiwania (W g órę lub W dół),

kliknąć przycisk Znajdź – aplikacja przejdzie do podanego słowa.

UWAGA: Wywołanie okna Znajdź możliwe jest również poprzez kombinację klawiszy CTLR + F.
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5.2.6.  Zapisywanie wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku

Aby w bieżącym skoroszycie dodać nowy arkusz, należy wykonać jedną z następujących czynności:

na końcu listy istniejących arkuszy u dołu ekranu, kliknąć ikonę Nowy arkusz,

lub

kliknąć  prawym  przyciskiem  myszy  na  kartę  istniejącego  arkusza,  a  następnie  wybrać  polecenie
Wstaw; UWAGA: W tym miejscu możliwe  jest  również m.in. usunięcie  arkusza,  zmiana jego nazwy
oraz zmiana kolejności arkuszy. 

UWAGA: Wszystkie  tworzone  w  narzędziu  Excel  Online  skoroszyty  są  automatycznie  zapisywane  w
usłudze OneDrive wchodzącej w skład pakietu Office 365, jednak istnieje również możliwość ręcznego
zapisania zmian poprzez przejście do pozycji Plik > Zapisz jako i wybranie opcji Zapisz jako.
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6. Prezentacje – PowerPoint Online

Po przejściu do Podsystemu biurowego automatycznie  zostanie  wyświetlona strona główna aplikacji
Office  365 w  obrębie,  której  należy  kliknąć  kafelek  PowerPoint  Online,  aby  przejść  do  narzędzia
służącego do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. 

UWAGA: Kafelek PowerPoint  Online  jest  również dostępny  po rozwinięciu menu głównego aplikacji

Office 365 (przycisk Menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu).

6.1.  Rozpoczęcie pracy

Po przejściu do narzędzia  PowerPoint  Online,  w  nowej  karcie  wyświetlona  zostanie  strona  główna
narzędzia, umożliwiająca kontynuację pracy nad ostatnio używanymi prezentacjami, utworzenie nowej
pustej prezentacji lub utworzenie prezentacji na podstawie jednego z dostępnych szablonów:

W tym miejscu możliwe jest również otwarcie prezentacji znajdującej  się już w usłudze OneDrive (link
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Otw órz  z  usług i  OneDrive  dla  Firm  zlokalizowany  w  lewym  dolnym  rogu  ekranu)  –  zostaniesz
automatycznie przeniesiony/a do narzędzia OneDrive gdzie możliwe jest wybranie pliku, który chcesz
edytować. 

UWAGA:  Wszystkie  tworzone  prezentacje  są  automatycznie  zapisywane  w  usłudze  OneDrive
wchodzącej w skład pakietu Office 365.

Po  wybraniu  pożądanej  opcji  wyświetlone  zostanie  okno  główne  narzędzia  PowerPoint  Online
umożliwiające pracę nad prezentacjami:

UWAGA: Poniżej opisano jedynie najważniejsze opcje pracy z prezentacjami.

6.2.  Najważniejsze czynności użytkownika aplikacji

6.2.1.  Wybieranie motywu prezentacji

Aplikacja  PowerPoint  Online  umożliwia  dowolną  zmianę  motywu  slajdów,  czyli  wybór  jednego  z
profesjonalnie zaprojektowanych kolorów i układów tworzonej prezentacji. 

Aby wybrać odpowiedni motyw, należy:

przejść do zakładki Projektowanie, 

z sekcji Motywy wybrać odpowiedni motyw; UWAGA: Aby zobaczyć więcej  motywów, kliknij  strzałkę
Więcej (po prawej stronie listy motywów).

Każdy motyw można wybrać w kilku odmianach tj. innych schematach kolorystycznych (sekcja Warianty
),  a  dodatkowo  w  sekcji  Dostosuj,  po  kliknięciu  przycisku  Formatuj  tło  możliwe  jest  również
samodzielne wybranie koloru wypełnienia lub obrazu z pliku jako tła slajdów.
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6.2.2.  Dodawanie, usuwanie i zmiana kolejności slajdów

Podczas tworzenia prezentacji podstawowymi czynnościami jest dodawanie, przenoszenie i usuwanie
slajdów.

Aby dodać nowy slajd do tworzonej prezentacji, należy:

wybrać przycisk Nowy slajd w zakładce Strona główna,

w  oknie  Nowy  slajd,  wybrać  układ  slajdu  najlepiej  dopasowany  do  zawartości,  którą  zamierzasz
zaprezentować,

kliknąć przycisk Dodaj slajd – nowy slajd zostanie automatycznie utworzony po slajdzie wybranym na
liście slajdów (w oknie po lewej stronie ekranu).

Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, należy:

na liście slajdów po lewej stronie ekranu wybrać odpowiedni slajd, który chcesz przenieść,

kliknąć miniaturę slajdu, i przeciągnąć ją do nowego położenia.

Aby usunąć slajd, należy:

na liście slajdów po lewej  stronie ekranu kliknąć prawym przyciskiem myszy miniaturę slajdu, który
chcesz usunąć, 

wybrać opcję Usuń slajd.
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UWAGA: W tym miejscu możliwe  jest  również  kopiowanie  i  wklejanie  slajdów,  tworzenie  nowego
slajdu lub duplikatu istniejącego slajdu, zmiana układu wybranego slajdu oraz jego ukrycie. 

6.2.3.  Zmiana układu slajdu

Aby zmienić układ wybranego slajdu, należy:

na liście slajdów po lewej stronie ekranu wybrać odpowiedni slajd, którego układ chcesz zmienić,

wybrać przycisk Układ  w  zakładce  Strona główna lub kliknąć prawym przyciskiem myszy  miniaturę
slajdu i wybrać opcję Układ,

w  oknie  Układ slajdu,  wybrać układ  slajdu  najlepiej  dopasowany  do  zawartości,  którą  zamierzasz
zaprezentować,

kliknąć przycisk Zmień układ.

6.2.4.  Wstawianie i formatowanie tekstów

Aby dodać tekst do slajdu, należy:

na liście slajdów po lewej stronie ekranu wybrać odpowiedni slajd, na którym chcesz zamieścić tekst,

jeśli wybrany został slajd o konkretnym układzie, to zostaną na nim wyświetlone pola tekstowe
z  wpisanym  tekstem  alternatywnym  –  tekst  alternatywny  podpowiada,  w  którym  miejscu
powinniśmy wpisać własny tekst,
kliknąć myszką w pole tekstowe z tekstem alternatywnym i wpisać odpowiedni tekst.
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Wpisany tekst można dowolnie formatować (zmienić kolor i rodzaj  czcionki,  pogrubić,  pochylić,
podkreśli itp.) korzystając z narzędzi znajdujących się w sekcji Czcionka w zakładce Strona główna.

Ważne dla formatowania tekstu narzędzia znajdują się również w sekcji Akapit. Za pomocą dostępnych
tam poleceń można np. wyśrodkować tekst lub wprowadzić listę numerowaną.

Jeśli wybrany slajd jest pusty (bez pól tekstowych), należy samodzielnie wstawić takie pole tekstowe
poprzez:

wybranie przycisku Pole tekstowe w zakładce Wstawianie,

na  slajdzie  automatycznie  dodane  zostanie  pole  tekstowe,  które  można  dowolnie  formatować
używając  funkcji  dostępnych  po  przejściu  do  zakładki  Formatowanie  dla  pola  tekstowego  m.in.
zmienić jego kolor, wielkość lub wypełnienie.
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UWAGA: Podobne  opcje  formatowania są również dostępne  dla pól  tekstowych już znajdujących się
domyślnie na slajdach.

6.2.5.  Wstawianie i formatowanie obiektów graficznych

W  prezentacji  można  umieszczać  różnego  rodzaju  obiekty,  takie  jak  rysunki  lub  zdjęcia  (obrazy)
zapisane w plikach na Twoim dysku.

Aby wstawić obraz do slajdu, należy:

wybrać przycisk Obraz w zakładce Wstawianie,

wskazać odpowiedni plik z dysku, a następnie kliknąć przycisk Otwórz.

Po wstawieniu obrazu z  pliku oraz po kliknięciu w  ten obraz,  na  wstążce  pojawi  się  grupa  zakładek
Narzędzia  obrazów  z  jedną  zakładką  Formatowanie  zawierającą  przyciski  specyficznych  poleceń
związanych z edycją i formatowaniem obiektów graficznych.

W obrębie  zakładki  Formatowanie  możliwe  jest  m.in. wybranie  stylu grafiki  oraz zmiana orientacji  i
położenia obrazu.

UWAGA: Obrazy  są dodawane  w  różnych  miejscach  w  zależności  od  wybranego  układu  slajdu.  Aby
przenieść obraz w inne miejsce, należy go przenieść metodą przeciągnij i upuść. 
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Aby zmienić styl grafiki, należy: 

kliknąć w obrębie grafiki,

wybrać zakładkę Narzędzia obrazów > Formatowanie,

w sekcji Style obrazów wybrać styl grafiki,  który  chcesz użyć;  UWAGA: Aby  zobaczyć więcej  stylów,
kliknij strzałkę Więcej (po prawej stronie listy styli),

kliknąć odpowiedni styl, aby zastosować go dla grafiki.

Aby zmienić rozmiar obrazu, należy:

kliknąć w obrębie grafiki,

rozciągnąć  lub  zmniejszyć  obraz  wszerz  lub  wzwyż  chwytając  za  kwadratowe  uchwyty  na  rogach
obrazu (powoduje to zmianę proporcji obrazu).

Aby dodać opis grafiki, należy:

dodać obraz (jak opisano powyżej),

wybrać przycisk Pole tekstowe w zakładce Wstawianie,

na slajdzie automatycznie  dodane  zostanie  pole  tekstowe,  które  można przenieść w  odpowiednie
miejsce (np. pod obrazek) i wpisać w nim opis grafiki. 

6.2.6.  Wstawianie i formatowanie tabel

Tabelę można szybko wstawić do prezentacji, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie. 

Aby wstawić tabelę, należy:

wybrać przycisk Tabela i  przeciągnąć wskaźnik myszy,  aby  zaznaczyć  odpowiednią  liczbę  wierszy  i
kolumn,  które  ma  mieć  tworzona  tabela  –  automatycznie  w  prezentacji  wstawiona  zostanie
odpowiednia tabela w domyślnym wyglądzie.
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UWAGA: Aby przenieść tabelę w inne miejsce, należy ją przenieść metodą przeciągnij  i upuść. Możliwe
jest  również  kopiowanie  treści  z  tabel  utworzonych  w  programie  Excel  Online  do  komórek  tabel
wstawionych w aplikacji PowerPoint Online. 

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest wskaźnik myszy) na wstążce  pojawi  się nowa
grupa zakładek Narzędzia tabel z jedną zakładką Układ. 

W obrębie zakładki Układ możliwe jest m.in. zaznaczanie wybranych elementów, usunięcie całej  tabeli
lub wybranych kolumn i wierszy oraz wstawianie kolumn i wierszy w odpowiednich miejscach. 

Aby usunąć kolumnę/wiersz/tabelę, należy:

umieścić wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu tabeli,

wybrać zakładkę Narzędzia tabel > Układ,

kliknąć przycisk Usuwanie i wybrać odpowiednią opcję Usuń kolumny, Usuń wiersze lub Usuń tabelę
(w zależności od tego, co chcesz usunąć).

Aby wstawić kolumnę lub wiersz, należy:

umieścić wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu tabeli,
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wybrać zakładkę Narzędzia tabel > Układ,

kliknąć odpowiedni  przycisk w  sekcji  Wiersze  i  kolumny  (w  zależności  od  tego,  co  i  gdzie  chcesz
wstawić).

6.2.7.  Dodawanie notatek dla prezentera

Ważne informacje i uwagi można dodatkowo umieszczać w  notatkach prezentera i  odwoływać się do
nich podczas prezentacji.

Aby  dodać taką notatkę,  należy  po  prostu  wpisać  treść  notatki  w  okienku  notatek  poniżej  każdego
slajdu (pole Kliknij , aby dodać notatki).

UWAGA: Jeśli nie jest widoczne okienko notatek, kliknij  pozycję Notatki  na pasku zadań u dołu okna
slajdu.

6.2.8.  Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

Aplikacja  PowerPoint  Online  umożliwia  przeprowadzenie  prezentacji  za  pomocą  przeglądarki  sieci
Web i projektora multimedialnego.

Aby rozpocząć pokaz slajdów, należy w zakładce Widok kliknąć przycisk Pokaz slajdów.

Utworzona  prezentacja  zostanie  automatycznie  otwarta  w  nowym  oknie  umożliwiając  jej
przedstawienie.
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Aby przejść do poprzedniego lub następnego slajdu, wybierz ikonę Poprzedni / Następny lub skorzystaj
z odpowiednich strzałek na klawiaturze.

Aby w dowolnej chwili wyjść z widoku pokazu slajdów, wybierz ikonę Wyjście lub naciśnij  klawisz ESC
na klawiaturze.

6.2.9.  Drukowanie prezentacji multimedialnej

Aby wydrukować stworzoną prezentację, należy:

kliknąć pozycję Plik > Drukuj i kliknąć przycisk Drukuj w formacie PDF,

poczekać, aż program przygotuje plik do pobrania i kliknąć link Kliknij  tuta j ,  aby  w yśw ietlić dokument
w  formacie PDF,

w nowej  karcie automatycznie otwarty zostanie podgląd prezentacji w  formacie  PDF –  ustaw  opcje
drukowania (m.in. wybierz odpowiednią drukarkę i  ilość kopii,  które  chcesz wydrukować)  i  kliknij
przycisk Drukuj, aby wydrukować plik zgodnie z oczekiwaniami. 
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7. Notatki – OneNote Online

Po przejściu do Podsystemu biurowego automatycznie  zostanie  wyświetlona strona główna aplikacji
Office 365 w obrębie, której należy kliknąć kafelek OneNote Online, aby przejść do narzędzia służącego
do tworzenia notatek oraz do zarządzania informacją.

UWAGA: Kafelek  OneNote  Online  jest  również  dostępny  po  rozwinięciu  menu  głównego  aplikacji

Office 365 (przycisk Menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu).

7.1.  Rozpoczęcie pracy

Po  przejściu  do  narzędzia  OneNote  Online,  w  nowej  karcie  wyświetlona  zostanie  strona  główna
narzędzia,  umożliwiająca  utworzenie  lub  edycję  swoich  własnych,  udostępnionych  Tobie  oraz
grupowych notatek.

UWAGA: Notesy grup są dostępne jedynie w przypadku, gdy jesteś członkiem jakiejś grupy (w obrębie
narzędzi  Poczta,  Kalendarz,  Kontakty  i  OneDrive). Aby  dowiedzieć się więcej  na temat  funkcji  grupy
przejdź do dokumentu Poczta, Kalendarz, Kontakty, Zadania i OneDrive – Dokumentacja  użytkow nika.

UWAGA: Twój notes prywatny jest automatycznie zapisywany w usłudze OneDrive wchodzącej  w skład
pakietu Office 365.
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Po  wybraniu  pożądanej  opcji  wyświetlone  zostanie  okno  główne  narzędzia  OneNote  Online
umożliwiające pracę nad notatkami:

UWAGA: Poniżej opisano jedynie najważniejsze opcje pracy z notatkami.

7.2.  Najważniejsze czynności użytkownika aplikacji

7.2.1.  Grupowanie notatek – zarządzanie sekcjami i stronami

Aplikacja  OneNote  Online  umożliwia  dowolne  grupowanie  notatek  w  zestawy  dzięki  ich
kategoryzowaniu przy użyciu sekcji (np. Praca) oraz stron (np. Dzień 1).

UWAGA: Na początku pracy z aplikacją notes jest pusty. 

Aby utworzyć pierwszą sekcję wykonaj jedną z następujących czynności:

na pasku bocznym kliknij przycisk + Sekcja,
lub

kliknij myszką w obszarze roboczym, 
lub

naciśnij klawisz ENTER,

wprowadź nazwę sekcji i kliknij przycisk OK,
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Aby utworzyć pierwszą stronę w obrębie utworzonej sekcji, należy:

po  utworzeniu  sekcji  w  nagłówku  w  obszarze  roboczym  podać  nazwę  strony  –  nazwa  zostanie
automatycznie zmieniona w sekcji Strona.

Aby utworzyć kolejną sekcję, należy:

na pasku bocznym kliknąć przycisk + Sekcja,

wprowadzić nazwę sekcji i kliknąć przycisk OK.

Aby utworzyć kolejną stronę w obrębie utworzonej sekcji, należy:

przejść do utworzonej sekcji, 

kliknąć przycisk + Strona,

w nagłówku w obszarze roboczym podać nazwę strony – nazwa zostanie automatycznie zmieniona w
sekcji Strona.

Aby zmienić kolejność kart sekcji lub stron na pasku bocznym,  kliknij  i  przeciągnij  dowolną z  kart  do
nowego położenia.

Aby zmienić nazwę sekcji lub strony, należy:

na pasku bocznym kliknąć prawym przyciskiem myszy na sekcję lub stronę,

wybrać opcję Zmień nazwę i wprowadzić nową nazwę sekcji lub strony.

Aby usunąć sekcję lub stronę, należy:

na pasku bocznym kliknąć prawym przyciskiem myszy na sekcję lub stronę,

wybrać opcję Usuń i potwierdzić chęć usunięcia sekcji lub strony.

UWAGA: Dodatkowo zauważ,  że  każda sekcja ma swój  własny  edytowalny  kolor.  Aby  zmienić  kolor
wybranej  sekcji,  należy  kliknąć  prawym  przyciskiem  myszy  na  sekcję,  wybrać  opcję  Kolor  sekcji  i
wskazać jeden z predefiniowanych kolorów.
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7.2.2.  Tworzenie i edycja notatek

Po utworzeniu  przynajmniej  jednej  sekcji  i  strony  można  w  dowolnym  miejscu  obszaru  roboczego
zacząć wprowadzać treść notatki. 

Aby przenieść notatkę w wybrane miejsce, należy:

najechać wskaźnikiem myszy w obrębie wybranej notatki, tak, aby pojawiła się ikona Przenieś ,

przeciągnąć i upuścić notatkę w odpowiednim miejscu. 

Dodatkowo,  narzędzie  OneNote  Online  umożliwia  dowolne  formatowanie  treści  notatek,  czyli
określenie ich wyglądu w zależności od preferencji. Podstawowe możliwości w zakresie formatowania
to wybór kroju czcionki, określenie wielkości znaków, określenie pewnych cech jak kolor, pochylenie,
pogrubienie itp. oraz dodanie nagłówka i tworzenie list punktowych i numerowanych.

Tekst  formatujemy  korzystając  z  narzędzi  w  sekcji  Tekst  podstawowy  i  Style  w  zakładce  Narzędzia
główne:

Aby zmienić krój lub wielkość czcionki, należy:

umieścić  wskaźnik  myszy  w  odpowiednim  miejscu  lub  zaznaczyć  wybrany  fragment  tekstu  w
obszarze roboczym, a następnie z listy rozwijalnej wybrać odpowiednią czcionkę lub wielkość.

UWAGA: Wielkość czcionki podaje się w jednostkach nazywanych punktami. Wielkość można wybrać z
listy rozwijalnej  lub wpisać samemu. Wielkość nie  musi  być podana jako liczba całkowita,  poprawną
wartością jest np. 10,5.

Aby pogrubić, pochylić lub podkreślić tekst, należy:

umieścić  wskaźnik  myszy  w  odpowiednim  miejscu  lub  zaznaczyć  wybrany  fragment  tekstu  w
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obszarze roboczym, a następnie kliknąć przycisk Pogrubienie  (lub kombinację klawiszy CTLR + B),

Kursywa  (CTRL + I), Podkreślenie  (CTRL + U).

Aby zmienić kolor tekstu, należy:

umieścić  wskaźnik  myszy  w  odpowiednim  miejscu  lub  zaznaczyć  wybrany  fragment  tekstu  w
obszarze roboczym, a następnie kliknąć strzałkę obok przycisku zmiany koloru tekstu,

wybrać jeden z predefiniowanych kolorów.

Aby dodać nagłówek, należy:

umieścić wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu (akapicie) lub zaznaczyć wybrany fragment tekstu
w obszarze roboczym, a następnie z listy Style wybrać odpowiedni poziom nagłówka. 

UWAGA:  Aplikacja  OneNote  Online  umożliwia  również  automatyczne  numerowanie  nagłówków
podczas pisania. Jeśli nie widać potrzebnego stylu, kliknij strzałkę Więcej (po prawej  stronie listy styli),
aby rozwinąć galerię Szybkie style.

Aby wstawić listę punktową/numerowaną, należy:

umieścić wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu,

kliknąć ikonę Punktory  lub Numeracja  i wpisać odpowiedni tekst w linii,

wcisnąć  klawisz  ENTER na  klawiaturze  i  wpisać  tekst  w  następnej  linii  (powtarzać  czynność,  tym
samym tworząc listę).

Aby wybrać jeden z kilku standardowych punktorów  lub formatów  numeracji,  należy  kliknąć strzałkę
obok wybranego przycisku i wybrać odpowiedni format.

UWAGA: Można również wpisać tekst podzielony na linie za pomocą klawisza ENTER, zaznaczyć całość
tekstu,  który  ma  zostać  listą  i  kliknąć  odpowiednią  ikonę.  Wypunktowanie  lub  numerację  można
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również usunąć, klikając ponownie w przycisk wypunktowania/numeracji na wstążce.

7.2.3.  Wstawianie tabel i obiektów graficznych

Dodatkowo,  korzystając  z  odpowiednich  przycisków  w  zakładce  Wstawianie  w  obrębie  aplikacji
OneNote Online możliwe jest wstawianie w treści notatek zarówno tabel jak i obiektów graficznych.

Aby wstawić tabelę, należy:

kliknąć w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę,

wybrać przycisk Tabela i  przeciągnąć wskaźnik myszy,  aby  zaznaczyć  odpowiednią  liczbę  wierszy  i
kolumn,  które  ma  mieć  tworzona  tabela  –  automatycznie  w  dokumencie  wstawiona  zostanie
odpowiednia tabela w domyślnym wyglądzie.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest wskaźnik myszy) na wstążce  pojawi  się nowa
grupa zakładek Narzędzia tabel z jedną zakładką Układ. 

W obrębie zakładki Układ możliwe jest m.in. zaznaczanie wybranych elementów, usunięcie całej  tabeli
lub  wybranych  kolumn  i  wierszy,  wstawianie  kolumn  i  wierszy  w  odpowiednich  miejscach  oraz
wyrównywanie tekstu w wybranych komórkach tabeli,
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Aby usunąć tabelę/kolumnę/wiersz, należy:

umieścić wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu tabeli,

wybrać zakładkę Narzędzia tabel > Układ,

w  sekcji  Usuwanie  kliknąć odpowiednio przycisk Usuń tabelę,  Usuń kolumnę  lub  Usuń  wiersz  (w
zależności od tego, co chcesz usunąć).

Aby wstawić kolumnę lub wiersz, należy:

umieścić wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu tabeli,

wybrać zakładkę Narzędzia tabel > Układ,

kliknąć odpowiedni przycisk w sekcji Wstawianie (w zależności od tego, co i gdzie chcesz wstawić).

Dodatkowo, w treści notatek można umieszczać różnego rodzaju obiekty, takie jak rysunki  lub zdjęcia
(obrazy) zapisane w plikach na Twoim dysku.

Aby wstawić obraz, należy:

kliknąć w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz,

wybrać przycisk Obraz w zakładce Wstawianie,

kliknąć przycisk Wybierz plik, wskazać odpowiedni plik z dysku, a następnie kliknąć przycisk Wstaw:
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Po wstawieniu obrazu z  pliku oraz po kliknięciu w  ten obraz,  na  wstążce  pojawi  się  grupa  zakładek
Narzędzia  obrazów  z  jedną  zakładką  Formatowanie  zawierającą  przyciski  specyficznych  poleceń
związanych z edycją i formatowaniem obiektów graficznych.

W obrębie zakładki Formatowanie możliwe jest dodanie tekstu alternatywnego oraz zmiana rozmiaru
obrazu.

Aby zmienić rozmiar obrazu, należy:

kliknąć w obrębie grafiki,

wybrać zakładkę Narzędzia obrazów > Formatowanie,

w  sekcji  Rozmiar  obrazu  kliknąć  przycisk  Zwiększ  lub  Zmniejsz  (w  zależności  od  tego,  co  chcesz
zrobić),

lub 

określić procentową skalę obrazu np. wpisanie liczby 50 zmniejszy wielkość obrazu o połowę. 
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