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Zadanie. Proszę w edytorze tekstu zredagować dokumenty według poniższych przykładów.  

Opracuj przykład z zad. 1. z właściwym zastosowaniem podziału tekstu na akapity. 

Zaproponuj sposoby właściwego rozmieszczenia tekstu z zad. 2.  

Uwaga: W miarę możliwości wszystkie zadania wykonaj na jednym dokumencie. 

Bliższe informacje: J. Składkowski, Informatyka Europejczyka. Zakres Podstawowy, Helion 2012, s. 198–200 

Odpowiedz na pytanie ile zastosowano akapitów w poszczególnych szpaltach zad. 2. 



Zad. 1. 

Paweł i Gaweł – wersja mocno zmodyfikowana 

Paweł i Gaweł w jednym pisali domu 

Paweł na górze, a Gaweł na dole 

Paweł spokojny – komputer go wspomagał 

Gaweł maszynę zaś trzymał na stole 

Każdy zasiadł do swojej pracy 

wieczorem kiedy już wiatr ucichł 

Paweł dostojnie z kawą na tacy 

Gaweł natomiast smarkał i kichał  

A to tasiemka z szyn wyskoczyła 

To znowu papier się krzywo wykręcił 

Kalka koszulę mu pobrudziła 

I tak się Gaweł z maszyną męczył 

A co u Pawła? Opowiem krótko 

Siedział wygodnie w swoim fotelu  

Klak, klak klik, klik stukał cichutko 

Pisząc historię o Wilhelm Tellu 

Nieraz zatrzęsło domem w posadach 

Stuk, buch, łup, łup niosło wśród nocy 

To Gaweł do swej maszyny siadał 

I walił w klawisze – bo mu wyskoczył 

Sąsiedzi długo nie wytrzymali 

Mieszkania puste, okna zabite 

Paweł wszystkie walkmany spalił 

Wreszcie wyjechał za granice 

A Gaweł, kiedy już nerwy stracił 

Maszynę rozbił pod parkanem 

Z pracy się zwolnił, do wódki wrócił 

podobno został chuliganem 



Zad. 2. 

Jeśli chcesz zdobyć 

atrakcyjny zawód 

 
TECHNIKA OBSŁUGI 

TURYSTYCZNEJ 
 

Zapisz się do 
 

POLICALNEGO STUDIUM 

TURYSTYKI „EDUKACJA” 

 

* 

 

Studium posiada uprawnienia 

szkoły publicznej. 
 

* 

 
Szkoła zapewnia bezpłatne 

praktyki zawodowe w 

najlepszych biurach obsługi 

turystycznej we Wrocławiu. 

Podczas 2-letniej nauki w systemie 

wieczorowym lub zaocznym poznasz 

ciekawe obiekty krajoznawcze w 

Polsce i za granicą. Przygotowany 

zostaniesz do egzaminów dających 

dodatkowe uprawnienia: 

 pilota wycieczek 

krajowych i zagranicach, 

 informatora turystycznego, 

 przewodnika, 

 kasjera walutowego. 

* 

Zdobędziesz także umiejętności 

pisana na maszynie, obsługi 

komputera, telefaksu, teleksu a także 

sprawnego posługiwania się dla 

potrzeb zawodowych 2 językami 

obcymi  

Zajęcia prowadza pracownicy 

naukowi wyższych uczelni, 

doświadczeni pracownicy biur 

podróży, posiadający m.in. 

uprawnienia przewodnickie, pilotów 

wycieczek zagranicznych, 

instruktorów krajoznawstwa. 

 

Zapisy przyjmuje i bliższych 

informacji udziela Sekretariat 

Ośrodka Kształcenia i 

Doskonalenia zawodowego 

„Edukacja”: 

 

ul. Kłodnicka 36, 

 tel. 352-27-62, 

 352-32-42. 


