
KARTA PRACY - Wiersz POWITANIE WIOSNY w MS WORD 

1. Utwórz nowy dokument tekstowy Word i nadaj mu nazwę powitanie wiosny.   

2. Otwórz dokument,  ustaw marginesy niestandardowe: górny i dolny - 1,5 cm, lewy i prawy - 2 cm. 

3. Wstaw obramowanie: nadaj kolor zielony, szerokość 30 pt, bez górnej krawędzi. 

4. Wstaw znak wodny - zastosuj obraz Tło ze strony internetowej (karta Układ strony -> grupa Tło strony -

> narzędzie Znak wodny -> Niestandardowy znak wodny -> polecenie Obrazkowy znak wodny -> Wybierz 

obraz -> Skala 200 %). 

5. Przepisz wiersz (nie formatuj go teraz, zrobisz to po napisaniu tekstu w swoim dokumencie): 

Powitanie wiosny  
Leci pliszka 
spod kamyczka: 
- Jak się macie dzieci! 
Już przybyła  
wiosna miła, 
już słoneczko świeci! 
Poszły rzeki w     
świat daleki, 
płyną het - do morza; 
A ja śpiewam, 
a ja lecę, 
gdzie ta ranna zorza! 
Maria Konopnicka 

 

6. Po napisaniu wiersza, wyśrodkuj tekst. 

7. Sformatuj  tytuł Powitanie wiosny za pomocą narzędzia WordArt (wysokość napisu 2 cm, szerokość 

napisu 13 cm), wyśrodkuj. 

8. Wiersz podziel na dwie zwrotki (pierwszą zwrotkę kończy wyraz świeci!). 

9. W obu zwrotkach  zastosuj rozmiar czcionki 20, czcionkę Verdana, zdaniu kolor granatowy. 

10. Imię i nazwisko autorki przenieś o wiersz niżej, rozmiar czcionki 16, czcionka Cambria, pochyl. 

11. Pobierz rysunek Pliszka ze strony szkoły (kliknij lewym przyciskiem myszy -> na otwartym obrazie 

kliknij prawym przyciskiem myszy -> pojawi się menu, z którego wybierasz Kopiuj obraz). 

12. Wklej obraz do dokumentu (prawym przyciskiem Wklej obraz). Pojawi się duży obraz - zmniejsz go do 

wysokości 6 cm, ustaw Położenie u góry na środku. Wstaw zdjęcie pomiędzy tytułem i pierwszą 

zwrotką. 

 

 

 

 

Wyślij pracę na adres:     sp1.www@onet.pl 

Ja zrobiłam tak: 
- karta Wstawianie -> grupa Tekst -> narzędzie Pole tekstowe, 
- wpisałam tekst w Pole tekstowe, 
-> w karcie Narzędzia pól tekstowych. Format -> grupa Style 
pola tekstowego -> otwiera się okno Formatowanie pola 
tekstowego wybieram Kolory i linie -> Wypełnienie - 
Przezroczystość  ustawiłam na ok. 20 %. 


