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Opis 

Kurs Microsoft Word Zaawansowany stanowi kontynuację szkolenia średnio zaawansowanego. 

Szkolenie to jest polecane osobom wykorzystującym program Microsoft Word w codziennej pracy do 

tworzenia obszernych dokumentów. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę niezbędną do 

zautomatyzowania pracy, a co za tym idzie – skrócenia czasu koniecznego na jej wykonanie. Kursant 

nauczy się jak szybko tworzyć spisy treści oraz jak sprawnie korzystać z korespondencji seryjnej. 

Nagłówki i stopki Korespondencja seryjna 

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.. 

Za pomocą korespondencji seryjnej można 

automatycznie utworzyć zestawy dokumentów, 

takich jak zaadresowane koperty, etykiety 

adresowe, zaproszenia. Wszystkie dokumenty 

zawierają ten sam rodzaj informacji i styl 

formatowania ale różnią się treścią, która 

pobierana jest ze źródła danych, na przykład 

listy adresów klientów z innego programu MS 

Office. 

Rejestracja zmian Style 

Rejestracja zmian jest wykorzystywana, gdy nad 

jednym dokumentem pracuje kilka osób. Dzięki 

temu możemy sprawdzić, który użytkownik i jakie 

dodał zmiany do dokumentu. Przydaje się 

również podczas sprawdzania i dokonywania 

recenzji obcych tekstów. 

Style wbudowane w program Word pozwalają 

na zmiany w całym dokumencie – kolorów, 

czcionek, odstępów między akapitami – za 

pomocą kilku kliknięć myszą. Odpowiednie 

sformatowanie dokumentu według stylów 

powoduje natomiast, że wstawienie spisu treści 

do dokumentu trwa kilka sekund. 
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Program szkolenia 

1. Praca z obszernymi dokumentami 

• Marginesy 

• Znaki podziału strony, sekcji 

• Nagłówek i stopka dokumentu 

• Przypisy dolne i końcowe 

• Hiperłącza, zakładki, odsyłacze 

• Numerowanie stron 

• Indeksy i spis treści 

• Niestandardowe formatowanie spisu treści 

z użyciem stylów 

2. Praca ze stylami 

• Praca ze stylami 

• Modyfikacja istniejących stylów 

• Tworzenie własnych stylów 

• Styl znaku, akapitu, tabeli, listy 

• Dobre praktyki wykorzystywania stylów 

w dokumentach 

3. Praca z tabelami  

• Właściwości tabeli, modyfikowanie 

formatowania 

• Autoformatowanie tabeli 

• Style tabel 

• Wykorzystywanie funkcji w obliczeniach 

• Podział tabeli na strony 

4. Korespondencja seryjna 

• Tworzenie kopert i etykiet 

• Tworzenie dokumentów listy Microsoft Office 

• Tworzenie mailingu seryjnego 

• Tworzenie spersonalizowanych listów 

• Pola programu Microsoft Office Word 

• Niestandardowe formaty daty, liczb i tekstu 

5. Formularze 

• Wstawianie obrazów 

• Ankieta z polami wyboru i polami rozwijanymi 

• Zapisywanie danych z ankiet i ich scalanie 

• Formanty formularzy (pola listy, pola wyboru, 

przyciski) 

6. Praca grupowa 

• Opcje śledzenia zmian 

• Publikowanie i edycja dokumentów 

• Ochrona i ograniczanie dostępu do 

dokumentów 

• Okno recenzowania 

• Zatwierdzanie i odrzucanie zmian 

• Praca z komentarzami 

7. Pisownia i dostosowywanie programu 

Word 

• Poprawność ortograficzna i gramatyczna, 

słowniki użytkownika 

• Autokorekta i modyfikowanie jej działania 

• Dostosowywanie menu i paska zadań 

• Ustawienia programu 

8. Szablony dokumentów 

• Szablony standardowe 

• Wyszukiwanie szablonów w sieci 

• Tworzenie własnych szablonów dokumentów 
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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 
749 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

2 990 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 

 

 


