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Opis 

Kurs Microsoft Word średnio zaawansowany to idealny wybór jeśli znasz już podstawy programu 

i pragniesz poszerzyć swoje umiejętności. Stanowi on dopełnienie w postaci znacznej porcji wiedzy, 

niezbędnej przed finalnym, trzecim krokiem, jakim jest kurs zaawansowany 

Style Koperespondencja seryjna 

Style w programie Word służą nie tylko miłej oku 

dekoracji naszego dokumentu, ale również 

pozwalają zwiększyć jego przejrzystość. Na 

naszym kursie dowiesz się, w jaki sposób dobrze 

je wykorzystywać, a także tworzyć własne style 

oraz je modyfikować. Dzięki temu nadasz 

dokumentom unikatowy fason – puść wodze 

fantazji i dopasuj swój dokument do siebie, 

niczym kostium szyty na miarę. 

Korespondencja seryjna jest niezastąpionym 

elementem środowiska biznesowego od lat. Dzięki 

niej można szybko adresować, drukować koperty, 

tworzyć etykiety oraz wysyłać wiadomości do 

wielu odbiorców jednocześnie. Nauczysz się 

tworzyć spersonalizowane listy, ta wiedza bez 

wątpienia przydaje się w każdej dziedzinie! 
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Program szkolenia 

1. Przypomnienie podstaw programu Word 

• Wstążka (Ribbon) i jej dostosowywanie 

• Formatowanie tekstu 

• Praca z tabulatorami i znakami podziału 

• Wprowadzanie treści 

2. Praca z akapitami 

• Ustawienia odstępów przed i po akapicie 

• Odstępy między wierszami 

• Podziały wiersza i strony 

• Cieniowanie i obramowania 

• Wcięcia akapitowe 

• Kontrola bękartów i wdów 

• Sieroty (wiszące spójniki) i twarda spacja 

3. Praca ze stylami 

• Modyfikacja istniejących stylów 

• Tworzenie własnych stylów 

• Dobre praktyki wykorzystywania stylów 

w dokumentach 

4. Praca z kolumnami 

• Wstawianie kolumn do dokumentu 

• Szerokości kolumn i odstępy między 

kolumnami 

• Powrót do ustawień standardowych 

5. Praca z obrazami  

• Wstawianie obrazów 

• Obraz a tekst – różne sposoby opływania 

tekstu 

• Zmiana rozmiaru i dopasowywanie do 

kształtu 

• Dodawanie ramki i efektów artystycznych 

6. Praca z obiektami graficznymi Tworzenie 

etykiet, wizytówek 

• Wstawianie i modyfikowanie wykresów 

• Różne typy obiektów: kształty, zdjęcia, grafiki, 

zrzuty ekranu, filmy, ikony 

• Obiekty typu SmartArt 

• Pola tekstowe i ich formatowanie 

• Wstawianie inicjałów 

7. Praca z obszernymi dokumentami 

• Marginesy 

• Znaki podziału strony 

• Nagłówek i stopka dokumentu 

• Przypisy dolne i końcowe 

• Hiperłącza, zakładki, odsyłacze 

• Numerowanie stron 

• Indeksy i spis treści 

8. Korespondencja seryjna  

• Tworzenie listy adresatów 

• Wykorzystanie bazy danych 

• Tworzenie kopert adresowych 

• Tworzenie etykiet adresowych  

• Tworzenie spersonalizowanych listów  
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Czas trwania 
2 dni (16 godzin) 

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

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

2 490 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 

 

 


