
Otwórz program LibreOffice i wybierz Dokument Tekstowy. Zapisz dokument na pulpicie z nazwą „zadanie 
1 nazwisko/a”. Zrób poniższe zadania: 
 
ZADANIE 1. RYSUNEK 

Narysuj żółtą kulę. Rysunek jest wykonany z prostej linii, okręgu i elipsy. Wstawiamy je wybierając 

odpowiedni element z menu -> menu Wstaw -> Kształt. Opis promienia najlepiej wstawić jako pola 
tekstowe - menu Wstaw -> Pole tekstowe. Aby zmienić kolor obramowania i wypełnienia kształtu lub 

pola tekstowego należy kliknąć prawym przyciskiem i wybrać z dostępnych opcji edycję linii i edycję 

obszaru.  

Ważne jest także aby umieścić obiekty w odpowiedniej kolejności. Wykorzystujemy do tego celu zakładkę 
rozmieść, która pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na obiekt. Możemy wtedy przesuwać 

go na wierzch lub na spód.  

Na koniec należy pogrupować elementy figury, tak aby można było później przemieszczać i ewentualnie 

skalować rysunki figur. Grupowanie realizujemy zaznaczając (z wciśniętym klawiszem shift) wybrane 
obiekty naszego rysunku po czym klikamy prawym klawiszem myszy na obramowaniu zaznaczonych 

obiektów i wybieramy Grupuj. Zapisz pracę na pulpicie z nazwą „zadanie1 nazwisko/a”. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 2. ARTYKUŁ MORZE CZERWONE 

Otwórz program LibreOffice i wybierz Dokument Tekstowy. Zapisz dokument na pulpicie z nazwą „zadanie 
2 nazwisko/a”. Przygotuj tekst według wzoru. 

1. Zdjęcie pobierz ze strony: http://www.lol1.pl/wp-content/uploads/2019/09/IMG_1199.jpg  

Wstaw je do dokumentu i ustaw funkcję Zawijania tekstu na opcję „za tekstem” aby móc 
dowolnie je przemieszczać. Wykadruj zdjęcie klikając na nie prawym przyciskiem i wybierając 

opcję kadruj oraz ustaw je u góry strony. 

2. Tytuł. Wstaw pole tekstowe z tytułem. Krój pisma (czcionka) – Lato, stopień – 36, kolor – white 

FFFFFF. Ustaw kolejność tak aby tekst był na zdjęciu.  
3. Tekst na żółtej apli. Wstaw kształt -> prostokąt. Kolor żółty FFCC00, przezroczystość – 17%, brak 

konturu. Na apli wstaw pole tekstowe ze skopiowanym tekstem z Wikipedii, który znajdziesz 

wpisując hasło Morze Czerwone. Krój pisma – Lato, Stopień – 12, Kolor – black 000000. 

4. Wstaw dwie kolumny tekstu poprzez dodanie dwóch pól tekstowych i wklejenie tekstu z Wikipedii. 
Krój pisma – Lato, Stopień – 12, Kolor – black 000000.  

5. Wyrównaj tekst do lewej i prawej. 

6. Pamiętaj o usunięciu hiperłączy -> ctrl+A (zaznaczenie całego tekstu), a następnie ctrl+shift+F9.  

7. Tytuły kolumn napisz wersalikami i kolor ustaw na 996600.  

8. Dopilnuj żeby w dokumencie nie było „wiszących znaków” – używając do tego twardej spacji. 

9. Zapisz pracę na pulpicie z nazwą „zadanie2 nazwisko/a”. 

ZADANIE DODATKOWE 
Skopiuj pozostałą część tekstu z Wikipedii i dodaj go jako drugą stronę. Postaraj się sformatować ją, aby 
była spójną całością ze stroną pierwszą. Dodaj jeszcze jedno zdjęcie.  
Wstaw tabelkę z informacjami o powierzchni, głębokości, zasoleniu, temperaturze itd…. 
Na końcu tekstu dodaj informację, że źródłem jest Wikipedia i podaj link do strony. Ponumeruj strony.  
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