
Word
Rodzaje i wielkość czcionek



Zmiana 
czcionki

Aby zmienić czcionkę (rodzaj pisma) w 
programie Word musimy wybrać na pasku 
narzędzi opcję „narzędzia główne”



Zmiana czcionki

Następnie należy znaleźć 
segment o nazwie czcionka

Calibri to nasza przykładowa czcionka, 
aby ją zmienić musimy nacisnąć na 

strzałkę skierowaną do dołu



Lista wyboru czcionki

Po naciśnięciu strzałki naszym 
oczom ukarze się lista z 
różnymi czcionkami



Przykłady różnych czcionek

• Przykładowy tekst czcionką Calibri

• Przykładowy tekst czcionką Arial

• Przykładowy tekst czcionką Arial Black

• Przykładowy tekst czcionką Times New Roman

• Przykładowy tekst czcionką Century

Aby zmienić rodzaj czcionki napisanego tekstu: 

• Należy kliknąć lewym klawiszem myszki na początku fragmentu, który ma być zaznaczony.

• Nie puszczając klawisza, należy przesunąć (przeciągnąć) wskaźnik myszy na koniec fragmentu. 

• Po zaznaczeniu można puścić lewy klawisz myszy i sprawdzić, czy zaznaczony jest właściwy fragment.

• następnie z rozwijanej listy wybrać interesującą nas czcionkę.



Zmiana 
rozmiaru 
czcionki

Aby zmienić rozmiar czcionki musimy nacisnąć 
strzałkę w dół przy okienku odpowiadającym za 
rozmiar czcionki lub wpisać do niego odpowiedni 
rozmiar

Przykładowe rozmiary czcionek:
10

14

20

24

36



Tekst do wydrukowania lub przepisania

• Kotek

Miauczy kotek: miau!
- Coś ty, kotku, miał?
- Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.

Wzdycha kotek: o!
- Co ci, kotku, co?
- Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka, pełna mleka
Aż po samo dno.

Pisnął kotek: pii...
- Pij, koteczku, pij!
Skulił ogon, zmrużył ślipie,
Śpi - i we śnie mleczko chlipie,
Bo znów mu się śni. 



Zadanie 1

• W załączonym tekście pozmieniaj czcionki tak, aby każda linijka była napisana inną czcionką. 

Przykład wykonanego zadania

Kotek 

Miauczy kotek: miau!
- Coś ty, kotku, miał?
- Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.

Wzdycha kotek: o!
- Co ci, kotku, co?
- Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka, pełna mleka

Aż po samo dno.

Pisnął kotek: pii...
- Pij, koteczku, pij!
Skulił ogon, zmrużył ślipie,

Śpi - i we śnie mleczko chlipie,
Bo znów mu się śni. 



Zadanie 2

• W załączonym tekście pozmieniaj rozmiar (wielkość) czcionek, tak żeby pierwsze słowo w każdej linijce było napisane innym 
rozmiarem czcionki

Przykład wykonanego zadania:

•
Kotek

Miauczy kotek: miau!
- Coś ty, kotku, miał?

- Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,

A jeszcze bym chciał.

Wzdycha kotek: o!

- Co ci, kotku, co?

- Śniła mi się wielka rzeka,

Wielka rzeka, pełna mleka

Aż po samo dno.

Pisnął kotek: pii...

- Pij, koteczku, pij!
Skulił ogon, zmrużył ślipie,

Śpi - i we śnie mleczko chlipie,

Bo znów mu się śni. 



Dziękuję za uwagę
W razie pytań proszę o kontakt mailowy ☺

Pozdrawiam


