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Microsoft Word Podstawowy 

Opis 

Kurs Microsoft Word Podstawowy przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się sprawnego 

tworzenia pism, tabel, a także schematów graficznych. Uczestnik szkolenia dowie się jak sprawnie 

posługiwać się programem, aby tworzyć przejrzyste dokumenty. 

Czego Cię nauczymy 

Tabele Koperty i etykiety 

Program Word pozwala na bardzo łatwe 

tworzenie i formatowanie tabel. Dzięki 

wbudowanym narzędziom można w szybki 

sposób przedstawić dane w formie tabeli, co 

gwarantuje czytelniejszy sposób prezentacji 

danych. Dostępne style formatowania 

powodują, że zwykłą tabelę można przekształcić 

w przejrzyste i atrakcyjne zestawienie. 

Koperty i etykiety są częścią obszernych funkcji 

składających się na zakładkę Korespondencja. 

Dzięki temu można szybko adresować 

i drukować koperty oraz tworzyć etykiety. 

Uczestnik szkolenia MS Word Podstawowy 

nauczy się jak szybko stworzyć wizytówki 

i przygotować je do druku. 
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Program szkolenia 

1. Podstawy pracy z edytorem Word 

• Uruchamianie, zamykanie, przełączanie się 

między oknami 

• Tworzenie nowych dokumentów 

• Elementy okna programu, rodzaje widoków 

2. Ustawienia strony 

• Zmiana rozmiaru marginesów 

• Zmiana rozmiaru strony 

• Zmiana orientacji strony 

3. Edycja tekstu 

• Wprowadzanie tekstu 

• Pisanie polskich znaków 

• Znaki niedrukowane 

• Metody zaznaczania 

• Cofnij/Ponów 

4. Formatowanie tekstów 

• Zmiana kroju czcionki, wielkości, koloru, 

wyróżnienia 

• Inicjały 

• Symbole 

• Indeksy górne i dolne 

• Wypunktowanie i numeracja 

• Wstawianie symboli 

• Metody wyrównywania tekstu 

• Tabulatory 

• Dodawanie numerów stron 

• Kopiowanie i wklejanie tekstu 

5. Tabele w programie Word 

• Wstawianie tabeli, rysowanie 

• Dodawanie/usuwanie wierszy i kolumn 

• Scalanie komórek 

• Zmiana kierunku tekstu 

• Wyrównanie tekstu w tabeli 

• Formatowanie tabeli 

6. Koperty i etykiety 

• Tworzenie etykiet, wizytówek 

• Adresowanie i drukowanie kopert 

7. Wstawianie obrazów i elementów 

graficznych 

• Autokształty 

• Clipart – wstawianie oraz edycja 

• Wstawianie plików graficznych 

• Wyrównywanie obiektów 

• Schematy organizacyjne – SmartArt 

8. Drukowanie w programie Word 

• Drukowanie żądanego zakresu stron 

• Drukowanie kopii dokumentu, sortowanie 
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Czas trwania 
1 dzień (8 godzin) 

Certyfikat 
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose sp. z o. o. 

Cena szkolenia 
349 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

1 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez Certyfikowanego Trenera Microsoft (MCT) 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej – roczny dostęp do platformy szkoleń online 

 wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu 

 rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia  

 pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności 

przez okres 3 miesięcy 

 całodzienny serwis kawowy oraz lunch 

 

 


