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3.2 Textové pole
3.3 Kreslení
3.4 Word Art a 3D

WORD
sbírka pøíkladù

3.5 Odráky a èíslování

Upozornìní! Kniha byla psána pro verzi Word
2000. Ve verzi Word 97 se nevyskytuje v nabídce
Formátu záloka P OZICE , ale záloka O BTÉKÁNÍ
(s moností ÁDNÉ pro volný pohyb obrázku).
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3.1 Obrázky




vkládání obrázkù,
úprava velikosti, ohranièení, pozice,
pozice a poøadí obrázku vùèi textu.

Pøíklad è. 37
Poèítaèe MATURANT jsou znaèkové kvality. Vekeré sestavy je mono
mìnit podle pøání zákazníka. V cenì vech sestav je ekonomický software Pohoda Start a kanceláøský software v cenì 7000 Kè. Záruèní doba
je stanovena na 5 let (2 roky hardware, 5 let bezplatný servis). Nai
pracovníci Vám pomohou pøi výbìru sestavy.
Monost výhodných mìsíèní splátek bez navýení. Zdarma dopravíme
poèítaèe pod celé ÈR do dvou pracovních dnù. Dále provádíme pøestavby
PC vèetnì instalace sítí. Poskytujeme pøipojení na internet.
1. Napite text písmem Arial, velikostí 12 bodù, øádkování 1,5; zarovnání
na oba okraje.
2. Ulote na disketu A: s názvem MATURANT.
3. Doplòte nadpis Poèítaèe Maturant  vechna písmena velká, velikost
12 bodù, tuèná  kurzíva, dvojité podtrení, rozíøené mezery na 3,5 bodu,
zarovnání doprostøed a pod nadpisem vynechte jeden øádek.
4. Pøeneste poslední vìtu prvního odstavce mezi první a druhou vìtu (za
slovo kvality).
5. Spojte oba odstavce dohromady a udìlejte odstavec za slovy 7000 Kè,
vynechte jeden øádek mezi odstavci. Pokud se zmìní velikost písma
nastavte znovu velikost 12 bodù.
6. U prvního odstavce zmìòte pravý okraj na 8 cm, levý okraj na 1 cm
a první øádek na 2 cm.
7. Druhý odstavec dejte do dvou sloupeèkù s mezerou 1 cm.
8. Vpravo od prvního odstavce vlote obrázek ROZBIT velikosti 3 × 3 cm
bez výplnì s modrou èárou o síle 3 body, pozice Pøed textem.
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Øeení:
 zadejte pøíkaz VLOIT  OBRÁZEK  ZE SOUBORU (popø. z KLIPARTU) a vyberete pøísluný disk, sloku a název souboru (popø. pøímo obrázek
z KLIPARTU),
 obrázek oznaète (klepnutím levého tlaèítka myi) a zadejte pøíkaz
FORMÁT  OBRÁZEK...,
 vyberte záloku VELIKOST, nezatrhnìte Zachovat pomìr výky a íøky
a zadejte pøesnou íøku a výku,
 v záloce BARVY A ÈÁRY vyberete bez výplnì a modrou barvu èáry síly
3 body,
 v záloce POZICE nastavte PØED TEXTEM.
ZDENÌK MATÚ: WORD  SBÍRKA PØÍKLADÙ
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9. Vlote obrázek PATRANI dovnitø do prvního odstavce, velikosti 2 × 2 cm,
pozice tìsná, bez výplnì a rámeèku.
10. Celý øádek nadpisu ohraniète jednoduchou modrou èarou silnou
2,25 bodù nahoøe a dole, stínování pouze textu barvy luté.
11. Vlote obrázek SVETLO do druhého odstavce (prvního sloupce) velikosti 2 × 2 cm, pozice za textem, bez výplnì a rámeèku. Pøeneste
obrázek za text.
Øeení:
 Vlote obrázek, upravte velikost, obtékání, atd.,
 klepnìte pravým tlaèítkem na obrázek a vyberete POZICE  ZA TEXTEM.
12. Do záhlaví vlote automatické èíslování  øímské  (vlevo) a FIRMA
RYS tuèným písmem (vpravo).
13. Pomocí tabulátorù napite tuto objednávku:
14. Nadpis bude modrou barvou velikosti 14 bodù, vechna písmena
velká, zarovnání vlevo, styl písma stínované, slovo Maturant bude
4 body nad textem.
15. Tabulátory jsou na pozici 1(vlevo); 5(vpravo); 6(vlevo); 10(vpravo);
12(vlevo); 15,5(vpravo)cm.
16. Vystínované první dva øádky lutou barvou, dalí dva øádky svìtle
modrou barvou.
17. Celou objednávku ohraniète modrou polotuènou èarou o síle 3 body.
18. Do zápatí vlote název souboru (doprostøed).
19. Ulote tento dokument na disk C: do sloky GRAFIKA (kterou vytvoøíte)
s názvem PC.

?
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Nápovìda:
Vloení obrázku
Zadejte pøíkaz VLOIT  OBRÁZEK  buï
a) ze SOUBORU, nebo
b) z KLIPARTU.
Úprava velikosti, pozice, èáry a výplnì
 Obrázek oznaète (klepnutím levého tlaèítka myi) a zadejte pøíkaz
FORMÁT  OBRÁZEK...,
 pokud chcete zadat pøesnou íøku a výku a neberete ohledy na deformaci obrázku, tak nezatrhnete tlaèítko Zachovat pomìr výky a íøky,
 jas a kontrast (vodoznak) jsou v záloce OBRÁZEK.
Poøadí obrázku a textu
Pravým tlaèítkem klepnìte na obrázek a vyberte POØADÍ....
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Vzor pøíkladu è. 37

F
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Oznaèení obrázku
Pokud je napø. obrázek za textem nebo nejde z jiných dùvodù oznaèit,
klepnìte myí na tlaèítko

které je v tlaèítkách Kreslení.

Pozice obrázku
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pøed text, za text  v pøípadì, kdy obrázek nesmí ovlivnit text (abychom s obrázkem mohli volnì pohybovat) a také vkládáte-li obrázek
za text, nebo pøed text,



tìsné  chcete aby text byl co nejtìsnìji kolem obrázku.
ZDENÌK MATÚ: WORD  SBÍRKA PØÍKLADÙ
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Pøíklad è. 38 (cvièný pøíklad)
1. Vlote soubor ZPRAVY, který jste si uloili na disketu z pøíkladu è. 7.
2. Tøikrát jej za sebou zkopírujte s jedním vynechaným øádkem.
3. U prvního odstavce posuòte pravý okraj na 6 cm, levý okraj na 2 cm,
vlote iniciálu na dva øádky v textu.
4. Do prvního odstavce vlote obrázek bomby, velikost 1 × 1 cm, pozice
tìsná, barva výplnì lutá.
5. Druhý, tøetí a ètvrtý odstavec dejte na dalí stránku. Zformátujte první
odstavec na druhé stranì do dvou sloupcù s 4cm mezerou, zarovnejte
na støed.
6. Do mezery vlote obrázek UKAZOVAK výky 2 cm, íøku nechejte
automatiky dopoèítat, èervenou teèkovanou èáru silnou 1 bod, bez
výplnì, pozice pøed textem.
7. Druhý a tøetí odstavec (na druhé stránce) dejte na dalí stránku a spojte
tyto odstavce dohromady.
8. Udìlejte nový odstavec za slovem záplavy (pátá vìta).
9. U tøetího a ètvrtého odstavce nastavte odsazení levého okraje 1 cm,
prvního øádku na 1,5 cm, pravý okraj nastavte na 3 cm, øádkování na 1,5.
10. Vystínujte pouze text tøetího odstavce svìtle modrou barvou a ohraniète oba odstavce dvojitou tmavì modrou èarou o síle 0,5 bodu.
11. Do ètvrtého odstavce vlote obrázek KVETINA (rùe) velikosti pøesnì
2 × 2 cm, bez výplnì a bez ohranièení, pozice za textem, jas 80%,
kontrast 40%.
12. Do záhlaví stránky napite Nejnovìjí zprávy (doprostøed) a automatický èas (vpravo).
13. Ulote na disketu A: s názvem STRANKY.

?

Vzor pøíkladu è. 38
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Vzor pøíkladu è. 38  pokraèování

3.2 Textové pole a vloení ikonky




vytvoøení textového rámeèku,
úprava velikosti, výplnì, èáry, obtékání,
vloení ikonky (popø. èásti vybraného útvaru z obrazovky).

Pøíklad è. 39 (øeený pøíklad)
Ke vzniku literatury a písemnictví u nás dochází v souvislosti s utváøením
státních celkù Velkomoravské øíe a pozdìji Pøemyslovského státu. Základy kniní vzdìlanosti byly poloeny v 9. stol. n. l. na Velké Moravì.
V roce 863 pøíchodem Konstantina a Metodìje zaèíná èeské písemnictví.
Rostislav vyslal na Moravu dva bratry  Konstantina a Metodìje.
1. Napite tento text velikostí 12 bodù, Arial CE, obyèejné písmo, zarovnání oba okraje, øádkování jednoduché. Vlote tvrdé mezery mezi
9. stol. n. l., ulote na disketu pod názvem CESTINA.
2. Doplòte nadpis Èeská literatura v ranném støedovìku  èervené tuèné
písmo velikosti 20 bodù, typ Arial, zarovnejte na støed, vechna písmenka
velká písmenka, pouze dolní ohranièení modrou dvojitou èarou o síle
2,25 bodu, stínování celého øádku edé 15 %.
3. Mezi nadpisem a textem vynechte jeden øádek.
4. Nakopírujte celý odstavec za poslední vìtu, tzn. za slovo Metodìje.
5. Vytvoøte odstavec za druhou vìtou (slovem Moravì) a vynechte jeden øádek mezi odstavci.
6. První odstavec  pravý okraj na 4,5 cm, levý okraj na 4,5 cm, zmìòte
na tuèné písmo.
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ZDENÌK MATÚ: WORD  SBÍRKA PØÍKLADÙ
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7. Vytvoøte textové pole vlevo od prvního odstavce, pøesné velikosti 2 × 4 cm
(výka, íøka), výplò zelená, jednoduchá èára síly 2 body, pozice pøed
textem. Do textového pole napite slovo Velká  tuènì, velikostí 25 bodù,
typ ARIAL, zarovnejte na støed, první písmeno V zmìòte na písmo velikosti 35 bodù.
Øeení:


klepnìte na ikonu
chcete pole vloit,



zadejte pøíkaz FORMÁT  TEXTOVÉ POLE a pomocí ZÁLOEK BARVY
VELIKOST, POZICE, textové pole podle zadání upravte,



do textového pole pøímo vepite text, oznaète a dále upravte.

z tlaèítek KRESLENÍ a klepnìte do místa, kde

C

A ÈÁRY,

8. Nakopírujte celé textové pole na pravou stranu dle vzoru a pøepite
slovo Velká na Morava (velikost písma 25 bodù), popø. zvìtit
písmeno M na velikost písma 35 bodù.

?

9. U druhého odstavce zmìòte øádkování na 1,5.
10. Nastavte velké poèáteèní písmeno do druhého odstavce na dva øádky
v textu.
11. Do prvního odstavce doprostøed vlote obrázek HVEZDY pøesné velikosti 2 × 2 cm, pozice pod text, jas 75 % , kontrast 42 %, umístìte za text.
Øeení:


Jas a kontrast u obrázku naleznete ve formátu obrázku v záloce
OBRÁZEK.

12. Ve druhém odstavci podle vzoru vytvoøte textové pole velikosti 1,5 cm
(výka) × 2,7 cm (íøka), výplò bude textura kytice, bez ohranièení,
obtékání tìsné a do nìj napite text Cyril Metodìj, zarovnání doprostøed, velikost písma 16 bodù, modrou barvou.
Øeení:


Výplò textura naleznete ve formátu obrázku v záloce BARVY A ÈÁRY 
 VÝPLÒ a klepnìte na rozbalovací ipku u VÝPLNÌ  VZHLED VÝPLNÌ.

13. Vlote ikonku tuky

z tlaèítek Ohranièení, pozice tìsná.

Øeení:


musíte mít zobrazenu ikonku a potom stisknìte klávesu PRINTSCREEN,



klepnìte na tlaèítko START  PROGRAMY  PØÍSLUENSTVÍ  MALOVÁNÍ,



stisknìte klávesu CTRL + V,



a vystøihnìte ikonu tuky (stisknìte levé tlaklepnìte na tlaèítko
èítko myi a obtáhnìte ikonku),

A
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stisknìte klávesy CTRL + C a pøejdìte do Wordu,
umístìte kurzor do druhého odstavce, stisknìte klávesu CTRL + V a nastavte pozice tìsná.

14. Vytvoøte tuto tabulku, poèet sloupcù a øádkù urèete sami, sluète buòky:
 celá tabulka je napsána písmem velikostí 14 bodù, hlavièka a øádek
celkem je tuènì,
 øádek chlapci je vystínován modrou barvou a øádek dìvèata barvou zelenou,
 vnìjí ohranièení dvojitá èára síly 0,75 bodu, vnitøní èáry jednoduché
o síle 1 bod, èára oddìlující hlavièku a øádek celkem síly 3 body
a vypoètìte celkem.

F
?

15. Do zápatí vlote Vae Jméno a Pøíjmení (doprostøed) a vpravo dnení datum.
16. Ulote na disk C: do sloky GRAFIKA s názvem TEXTPOLE.
Vzor pøíkladu è. 39

F
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Nápovìda:
Vloení textového pole


z tlaZadejte pøíkaz VLOIT TEXTOVÉ POLE nebo klepnìte na ikonu
èítek KRESLENÍ a klepnìte do místa, kde chcete pole vloit (pokud chcete
mít textové pole prázdné, nesmíte mít oznaèený text, jinak se tento
text vloí do textového pole).

´

Úprava textového pole


Oznaète myí pomocí ikonky kreslení

textové pole, zadejte pøíkaz

FORMÁT  TEXTOVÉ POLE a pomocí záloek barvy, velikost, pozice, obtékání
textové pole upravte,


textury, vzorky a jiné typy výplní naleznete u záloky BARVY A ÈÁRY 
 BARVA VÝPLNÌ  VZHLED VÝPLNÌ....

Vloení ikonky (èásti útvaru zobrazeného na monitoru)


Zobrazte si ikonku a stisknìte klávesu PRINT SCREEN na klávesnici,



spuste program MALOVÁNÍ (klepnìte na tlaèítko START  PROGRAMY 
 PØÍSLUENSTVÍ),



stisknìte klávesy CTRL + V,



klepnìte na jedno z tìchto tlaèítek

, drte levé tlaèítko myi

a vystøihnìte objekt, stisknìte klávesy CTRL+C a pøejdìte do Wordu
a potom stisknìte klávesu CTRL + V.

Pøíklad è. 40 (cvièný pøíklad)
Zítra odstartuje fotbalová liga.
Ji jen nìkolik desítek hodin zbývá do startu devátého roèníku samostatné
èeské ligy. Hlavním tématem, stejnì jako v uplynulých letech, asi bude, zda
se nìkomu podaøí sesadit z ligového trùnu praskou Spartu. Pozornost
bude upøena jistì i na dalí týmy v èele se Slavií, které se budou chtít
rovnì poprat o co nejlepí umístìní.
Hlavním cílem Slavie je postup do Ligy mistrù. Baník Ostrava chce vsadit
pøedevím na kombinaèní hru. Bohemians chtìjí vylepit loòskou 10. pøíèku.

?

1. Napite tento text písmem Courier, 12 bodù, obyèejné písmo, barva
èerná, øádkování jednoduché, zarovnání do bloku (na oba okraje),
ulote na disk C: do sloky DOKUMENTY s názvem LIGA.
2. Nadpis  tuèné, velikost 14 bodù, Times New Roman, teèkované podtrení, barva písma èervená, luté zvýraznìní, zarovnání vpravo,
kapitálky, rozíøené mezery na 3,5 bodu.
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3. Mezi nadpisem a textem vynechte jeden øádek a spojte text (tzn. první
a druhý odstavec) do jednoho odstavce, popø. znovu nastavte velikost
12 bodù a písmo Courier.
4. Udìlejte nový odstavec za slovem Spartu (druhá vìta) a vynechte
mezi odstavci jeden øádek.
5. Pøesuòte pøedposlední vìtu Baník Ostrava... na konec textu.
6. U prvního odstavce odsaïte pravý okraj na 1 cm.
7. U druhého odstavce zmìòte øádkování na 1,5.
8. Druhý odstavec  zformátujte do dvou sloupcù vlevo s mezerou 4 cm
a vytvoøte velké poèáteèní písmeno na dva øádky v textu.
9. Vlote obrázek FOTBAL vlevo od prvního odstavce, výka 3 cm, barva
èáry modrá, pozice obdélník doleva, síla èáry 1,5 bodu.
10. Vlote mezi sloupce textové pole velikosti 2 × 2 cm pøesnì, pozice
pøed textem, modrou polotuènou èáru síly 4,5 bodu, výplò lutá.
11. Do tohoto pole napite LIGA ÈR, zarovnání na støed, velikostí 15 bodù,
písmo Courier, tuènì.
12.Vlote textové pole velikosti 0,75 cm (výka) a 5 cm (íøka), výplò textura modrý ubrousek, pozice tìsná (tlaèítko upøesnit, záloka Obtékání
 nahoøe a dole) a do nìj napite text Kdo bude mistr?  velikostí 14
bodù, tuènì, Courier, zarovnání na støed, umístìní dle vzoru è. 37.
13. Ulote tento soubor na disketu pod názvem FOTBAL.

F
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Vzor pøíkladu è. 40

Pøíklad è. 41 (cvièný pøíklad)
1. Vytvoøte tento objednávkový kupón podle vzoru.
2. Vlote symbol nùek (písmo Wingdings) velikosti 20 bodù tuènì a øádek
doplòte teèkami velikosti písma také 20, ale zvýeným umístìním
o 7 bodù.
ZDENÌK MATÚ: WORD  SBÍRKA PØÍKLADÙ
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3. Nadpis bude velikosti písma 16, styl Times New Roman, vechna
písmena velká, zarovnání na støed, luté stínování celého øádku.
4. Napite text Kupon je urèen... velikosti písma 12 bodù, styl Arial,
tuènì, øádkování jednoduché, celý levý okraj posuòte 5 cm, pravý okraj
na 1 cm.
5. Vlevo od textu vytvoøte textové pole velikosti 2 × 4 cm (bez výplnì,
pozice pøed textem, obtékání ádné) a do nìj napite Saturn Excelent velikosti 22 bodù, zarovnání vlevo, tuèné písmo, stylem Arial.
6. Pod textové pole vlote obrázek DIPLOM íøky 2 cm (výka se dopoèítá), pozice pod textem, jas 70 %, kontrast 40 %.
7. Kurzor pøemístìte na dalí øádek a mùete stisknout klávesy CTRL + Q
a potom CTRL + mezerník (zruení formátù), popø. nastavte levý okraj
zpìt na 0 cm a pravý 0 cm.
8. Nastavte øádkování dvojité.
9. Pomocí tabulátorù nastavených na pozice 6 (vodicí znak teèka), 12,
13 cm (zarovnání vechny vlevo) napite Objednávám....
10. Vytvoøte textové pole velikosti 0,4 × 0,4 cm, bez výplnì a èáry, obtékání
ádné a pøesuòte k textu roènì a zkopírujte k textu pololetnì.
11. Vytvoøte textové pole velikosti 2,5 × 4 cm, èervená èára o síle 2,25 bodu,
bez výplnì, pozice pøed textem a napite do nìj text Kupony... zarovnání vlevo, písmo velikosti 10 bodù.
12. Kolem celého kuponu vytvoøte textové pole velikosti 8,5 × 16,2 cm,
modrá èára o síle 3 body, pozice za text.
13. Ulote tento leták na disketu pod názvem SATURN.
Vzor pøíkladu è. 41
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