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Ćwiczenie MS Word

	Skopiuj pierwsze słowa kilku akapitów (lub śródtytuły w haśle na Wiki) i wklej specjalnie, żeby zachować nasz standard akademicki (Times New Roman, 12, odstęp 1,5)   -  spróbuj też użyć też kopiowania treści schowka

Zaznacz wszystko w dokumencie, żeby dokonać całościowej zmiany czcionki na calibri, 11.
	ZAMIEŃ JEDEN AKAPIT NA PISANY WIELKIMI LITERAMI.  
	znajdź szybko dane słowo komendą.

Wykreśl słowo, wstaw potęgę kwadratową
	Stwórz 3 poziomową listę składającą się w sumie z 7 punktów
	Wyjustuj tekst
	Wstaw numerację wierszy
	Pokaż wszystko: zobacz jakie operację zostały wykonane na dokumencie – jak oznaczony jest zwykły enter (akapit), a jak ten robiony z Shiftem (Shift+enter) – nowa linia
	Zmień rozmiar strony na A5, a potem wróć do formatu A4. To samo zrób ze zmianą orientacji strony 
	Zmień interlinię na 1,3 a odstęp „po” na 6p.
	Wstaw znak wodny ukośny o treści SOCYO
Zmień język na angielski; sprawdź liczbę znaków w dokumencie
	Wstaw stronę tytułową i pustą stronę 
	Wstaw 3 przypisy dolne w różnych częściach dokumentu. Zamień je na przypisy końcowe

Wejdź w tryb recenzji i usuń jeden akapit; dopisz jedno zdanie; popraw słowo
zmień nazwę użytkownika, który recenzuje na swoje imię
Następnie zaakceptuj wprowadzone zmiany
	Wstaw tabelę, wpisz numer telefonu i zmień orientację tekstu na pionową

Stwórz jakiś diagram przy pomocy kształtów; stwórz tabele
	Wstaw stopkę z datą

Wstaw numer stron (bez pierwszej (na stronie tytułowej))
	Wstaw literę „ö”
	Zamień w całym dokumencie literę „a” na lub „KOT”
	Podziel tekst na 3 kolumny
	Wstaw 3 komentarze na słowie KOT o jakiej kol wiek treści
	Zapisz plik w formacie RTF, dodaj informację o autorze dokumentu
	Ustaw marginesy lustrzane (wszystkie 2,5, wewnętrzy 3,5)
	Wstaw podział strony (w połowie danej kartki)
	Stwórz spis treści (3 poziomy); stwórz spis ilustracji; Umieść spis ilustracji jako część spisu treści
	Tabulatory: -wyrównaj tekst tabulatorami: 
liczby: do prawej; 
nazwy: na środek, 
cena: tabulator dziesiętny; 
gwiazdki: do prawej


1	Jajecznica na boczku	12,00	***
	21	Pasta rybna	8,00	**
	322	Polędwica zapiekana w sosie serowym	111,00	******
	400	Grillowane ziemniaki z serem feta	17,50	****
	5000	Królik w sosie miodowo-szparagowym	118,000	**



