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Edycja koloru



Edycja koloru

Inaczej zmiana koloru czcionki lub koloru 
wyróżnienia tekstu (czyli obszaru na którym 
piszemy) Obie te opcje znajdują się w już 
poznanym przez nas pasku zadań pod 
kategorią czcionka



Kolor czcionki

Jak zmienić kolor czcionki?

• „przykład zmienionego koloru czcionki”

• Aby zmienić kolor napisanego tekstu należy
zaznaczyć interesujący nas fragment.

• Następnie nacisnąć ikonkę „koloru czcionki” w 
pasku narzędzi głównych w kategorii czcionka

• Naciskając strzałkę do dołu przy ikonce zmiany 
czcionki możemy wybrać jeden z 
podstawowych kolorów



Kolor wyróżnienia tekstu

Jak zmienić kolor wyróżnienia tekstu?

„przykład zmienionego koloru wyróżnienia tekstu”

• Aby zmienić kolor wyróżnienia napisanego tekstu
należy zaznaczyć interesujący nas fragment.

• Następnie nacisnąć ikonkę „koloru wyróżnienia 
tekstu” w pasku narzędzi głównych w kategorii
czcionka

• Naciskając strzałkę do dołu przy ikonce „zmiany 
koloru wyróżnienia tekstu” możemy wybrać jeden 
z podstawowych kolorów



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 podanym zmień kolor czcionki w pierwszej linijce każdej zwrotki

Przykład poprawnie wykonanego ćwiczenia:

• 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 podanym tekście w drugiej linijce każdej zwrotki zmień kolor wyróżnienia tekstu

Przykład poprawnie wykonanego ćwiczenia:

• 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


