
 

 

„Obsługa komputera w zakresie podstawowym” - moduły tematyczne 

 

I. Ogólne zasady budowy i funkcjonowania komputera 
a) sprzęt; 
b) oprogramowanie; 
c) poruszanie się po Windows, pulpit, pasek zadań; 
d) praca z plikami i folderami; 
e) używanie akcesoriów systemu (kalkulator, notatnik, paint, worpad,…); 

 
II.  Podstawy MS Word 

a) zasady pisania tekstów (przygotowanie, poprawianie, przenoszenie i kopiowanie tekstu 
i rysunków, szukanie, zastępowanie,...); 

b) formatowanie tekstu: czcionka (rodzaje, kroje pisma, atrybuty, rozmiar, efekty specjalne, kolor, 
kerning, animacja), akapit (ustawienia tekstu - do lewej, prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie; 
zaznaczanie – wcięcia specjalne, odstępy przed i po; interlinia); 

c) funkcja schowka w programach użytkowych i w systemie; 
d) pisownia – sprawdzanie błędów, wykorzystanie słownika i tworzenie własnego, znaki 

interpunkcyjne i diakrytyczne, dzielenie wyrazów.; 
e) praca z tabelami, (zmiana szerokości i wysokości kolumn i wierszy, dzielenie i scalanie wierszy, 

kolumn i komórek obramowanie); 
f) ustawienia tekstu (zmiana kierunku) i liczb w tabeli, sortowanie; 
g) praca z wieloma dokumentami; 
h) automatyzacja pracy; 
i) przygotowanie do druku, drukowanie; 

 
III. Podstawy MS Excel 

a) formatowanie tekstu: czcionka (rodzaje, kroje pisma, atrybuty, rozmiar); 
b) budowa skoroszytu; 
c) wprowadzanie, poprawianie, kopiowanie i wklejanie danych; 
d) formatowanie danych (kopiowanie formatów, zmiana formatów liczb, czcionek, szerokości 

kolumn i wysokości wierszy, krawędzie); 
e) ilustrowanie danych wykresami, tworzenie raportów; 
f) drukowanie arkuszy i wykresów (podział arkusza na strony, marginesy, nagłówki i stopki,...); 
g) sortowanie i zarządzanie listami (filtrowanie, filtr użytkownika, sortowanie danych); 
h) formatowanie arkusza: ustawienia arkusza, przygotowanie do wydruku; 

 
IV. Podstawy MS Power Point 

a) podstawowe informacje z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych; 
b) tworzenie prezentacji: dobór kolorystyki, czcionek, określenie liczby i układu slajdów do treści 

wystąpienia, ustawienia programu, widok prezentacji, slajdy, szablony projektu, wzorzec slajdu; 
c) teksty i ilustracje (formatowanie tekstu, wstawianie obrazków, tekstu ozdobnego, symboli, 

wzorów matematycznych); 
d) osadzanie obiektów w prezentacji (tworzenie wykresów, wykorzystanie schematów 

organizacyjnych, budowanie obiektów graficznych i autokształtów, wstawianie muzyki  
i filmów); 

e) animacje (przejścia między slajdami, animacje dla elementów slajdu, określenie kolejności 
animacji elementów slajdu); 

f) przygotowanie pokazu slajdów i uruchomienie prezentacji; 
 



 

 
 

V. Podstawy Internetu 
a) podstawowe pojęcia, usługi w sieci, bezpieczeństwo, adresy internetowe,  praca  

z przeglądarką, ustawienia programu; 
b) wyszukiwanie informacji w Internecie (wykorzystanie katalogów stron internetowych, użycie 

wyszukiwarek, zapis stron, wydruk informacji); 
c) zasady korzystania z poczty elektronicznej (cechy dobrej poczty) - tworzenie, wysyłanie 

i odczytywanie wiadomości e-mail,  bezpieczeństwo, netykieta; 
d) usługi przez Internet; 
e) wykorzystanie Internetu do poszukiwania pracy; 
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