KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ
(MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować
do druku książkę naukową przy pomocy programu Microsoft Word 2010 a trochę się
jeszcze w tym gubisz, te wskazówki są dla Ciebie. Poradnik przeznaczony dla osób
niezaawansowanych. Skróty: Z. = zakładka, OD. = okno dialogowe, M. = menu, O. = opcja,
P. = przycisk lub polecenie
1. Jak ustawić odpowiedni format strony i marginesy?
2. Jak ustawić odpowiednią czcionkę domyślną dokumentu?
3. Jak na początku pracy dołożyć kilka pustych stron przeznaczonych na:
stronę tytułową, spis treści, dedykację?
4. Jak wstawić numerację stron i na których stronach numerów stron być nie
powinno?
5. Jak wstawić do tekstu przypisy dolne i zmienić ich numerację?
6. Jak wstawić tzw. żywą paginę, czyli zmieniające się nagłówki z tytułami
rozdziałów?
7. Jak pozbyć się z tekstu pracy tzw. wiszących spójników?
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1. Jak ustawić odpowiedni format strony i marginesy?
Z. Układ strony, OD. Ustawienia strony, Z. Papier
Ustawić Rozmiar papieru:



dla prac licencjackich (magisterskich) A4 – szerokość 21 cm, wysokość 29,7 cm
dla książek drukowanych w formacie B5 – szerokość 16,8 cm, wysokość 24 cm

Z. Układ strony, OD. Ustawienia strony, Z. Marginesy
Ustawić Orientacja [papieru] pionowa
i odpowiedni rozmiar Marginesów:




dla prac licencjackich (magisterskich) ustawić max. Marginesy: Górny, Dolny,
Prawy i Lewy po 2,5 cm oraz Margines na oprawę – max. 1 cm, Pozycja marginesu
na oprawę – lewy, Zastosuj do – cały dokument
dla książek składanych do druku w formacie B5 ustawić Marginesy: Górny –
2,9 cm [tu miejsce na żywą paginę], Dolny – 2,0 cm, Prawy i Lewy po 2,1 cm,
Margines na oprawę 0 cm, Zastosuj do – cały dokument.

2. Jak ustawić odpowiednią czcionkę domyślną dokumentu?
Z. Narzędzia główne, OD. Czcionka, Z. Czcionka
Ustawić wybrany Krój czcionki np. Times New Roman, Cambria, Garamond, Tahoma,
Arial, Calibri…
Uwaga – proszę upewnić się czy wybrana czcionka zawiera polskie znaki, np. ą, ę, ł, ó,
ć, ń, ś, ż, ź, najlepiej wybrać jakiś krój popularny, a inną czcionkę, lepiej pasująca do
tematyki pracy zastosować tylko na stronie tytułowej.
Styl czcionki pozostawić Standardowy, a Kolor czcionki Automatyczny, brak Stylu i
Koloru podkreślenia.
Ustawić odpowiedni Rozmiar czcionki, np. dla prac licencjackich (magisterskich)
najlepszy będzie Times lub Arial rozmiar 12 pkt (ale Tahoma 11 pkt), dla książek w
formacie B5 – nieco mniejszy, np. Cambria 11 pkt.
Zdefiniowany krój i rozmiar czcionki można ustawić jako domyślny, wciskając przycisk
Ustaw jako domyślny.
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3. Jak na początku pracy dołożyć kilka pustych stron przeznaczonych na:
stronę tytułową, spis treści, dedykację?
Z. Układ strony, Ustawienia strony, M. Znaki podziału
Z rozwijanego menu wybrać kilkakrotnie opcję Podziały stron – Strona lub (lepiej)
Podziały sekcji – Następna strona. Takie same podziały należy wstawiać na końcu
każdego rozdziału, wstępu i zakończenia pracy.
W przypadku składu książki przeznaczonej do druku, w której każdy rozdział ma
zaczynać się od stron nieparzystych, najlepiej po każdym rozdziale wstawiać Podział
sekcji – Strona nieparzysta
Na pustych stronach, które pojawią się na początku dokumentu, zaprojektować
stronę tytułową swojej pracy, spis treści (który można również wygenerować
automatycznie), ew. dedykację
Uwaga – zastosowanie podziału sekcji zamiast zwykłego podziału strony umożliwi
na dalszym etapie składu zróżnicowanie nagłówków i stopek poszczególnych sekcji
w dokumencie

4. Jak wstawić numerację stron i na których stronach numerów stron być nie
powinno?
Z. Wstawianie, M. Numer strony
Z rozwijanego menu wybrać Górę strony albo Dół strony i odpowiednie położenie
paginacji (numeracji stron), format numeracji – wyłącznie cyfry arabskie
Uwaga – paginacji nie stosujemy na: stronie tytułowej, stronie ze spisem treści,
stronach dedykacyjnych a w książkach także na stronach wakatowych (pustych na
końcu), na pierwszych stronach rozdziałów, na ostatniej stronie książki; ew. aneks
(źródła, wywiady, ilustracje) umieszczony na końcu pracy powinien mieć osobny
ciąg paginacji (np. cyframi rzymskimi)
Aby zmienić format paginacji, np. na cyfry rzymskie użyj opcji Formatuj numery
stron z menu Numer strony
Aby usunąć numery stron ze strony tytułowej, spisu treści itp. a pozostawić je na
innych stronach pracy (książki), strony te muszą być oddzielone od pozostałych
podziałami sekcji, które wstawiamy w ten sposób:
Z. Układ strony, Ustawienia strony, M. Znaki podziału, O. Podziały sekcji,
Następna strona (lub inne)
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Wtedy wystarczy kliknąć 2 razy w obszarze nagłówka lub stopki (tam gdzie
umieściliśmy numery stron) i skasować te numery ze stron gdzie być ich nie
powinno. Uwaga – przy wstawianiu paginacji musi być wyłączona opcja Połącz z
poprzednim na zakładce Narzędzia nagłówków i stopek!

5. Jak wstawić do tekstu przypisy dolne i zmienić ich numerację?
Z. Odwołania, P. Wstaw przypis dolny
Aby zamiast przypisów dolnych zastosować przypisy końcowe (na końcu rozdziałów
lub pracy) trzeba wybrać polecenie Wstaw przypis końcowy z zakładki Odwołania.
Aby przekonwertować przypisy końcowe na dolne (lub odwrotnie) trzeba w oknie
dialogowym Przypisy dolne wcisnąć przycisk Konwertuj.
Aby zmienić format numeracji przypisów (np. na cyfry rzymskie, litery lub gwiazdki),
trzeba w oknie dialogowym Przypisy dolne wybrać z listy inny format numeracji.
Aby zmienić ciąg numeracji przypisów dolnych (lub końcowych), np. numerować je
ponownie od 1 od początku nowego rozdziału, trzeba w oknie dialogowym Przypisy
dolne wybrać Numerowanie – rozpocznij nową sekcję.
Opcja ta będzie działać poprawnie tylko wtedy, gdy na końcu poprzedniego
rozdziału będzie wstawiony podział sekcji. Podział ten wstawiamy w następujący
sposób:
Z. Układ strony, Ustawienia strony, M. Znaki podziału, O. Podziały sekcji,
Następna strona (lub inne)

6. Jak wstawić tzw. żywą paginę, czyli zmieniające się nagłówki z tytułami
rozdziałów?
Z. Wstawianie, M. Nagłówek
Po wybraniu w oknie dialogowym odpowiedniego typu nagłówka, wpisać ręcznie
w polu nagłówka (albo wkleić ze spisu treści) tytuł rozdziału pracy licencjackiej
(magisterskiej) i sformatować go. Żywa pagina powinna być złożona czcionką ok.
2 pkt. mniejszą niż tekst zasadniczy pracy, może być to inna czcionka, np. kursywa.
Aby nie umieszczać nagłówka z żywą paginą na stronie tytułowej pracy, musi być
włączona opcja: Inne na pierwszej stronie na zakładce Narzędzia nagłówków
i stopek.
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Aby umieścić inne nagłówki na stronach parzystych i nieparzystych (np. tytuł książki
na stronach parzystych a tytuły rozdziałów na stronach nieparzystych), musi być
włączona opcja: Inne na stronach parzystych i nieparzystych na zakładce Narzędzia
nagłówków i stopek. Taką formę żywej paginy stosujemy zazwyczaj na książkach
przeznaczonych do druku i w periodykach (gdzie na stronach parzystych bywa
umieszczane nazwisko autora artykułu a na nieparzystych – tytuł artykułu).
Aby zróżnicować formę żywej paginy w obrębie jednego dokumentu, np. umieścić
tam różne tytuły rozdziałów (podrozdziałów) pracy, rozdziały te muszą być
oddzielone od siebie podziałami sekcji. Podziały te wstawiamy w następujący
sposób:
Z. Układ strony, Ustawienia strony, M. Znaki podziału, O. Podziały sekcji,
Następna strona (lub inne)
Uwaga – przy modyfikacji nagłówków dla poszczególnych rozdziałów
(podrozdziałów) musi być wyłączona opcja Połącz z poprzednim na zakładce
Narzędzia nagłówków i stopek!

7. Jak pozbyć się z tekstu pracy tzw. wiszących spójników?
Tekst pracy licencjackiej (magisterskiej) lub książki powinien być wyjustowany
(wyrównany do prawego i lewego marginesu). Za poważny błąd składu uważa się
pozostawione na końcach wierszy jednoliterowe wyrazy np. i, o, u, a, w, z, które
należy zawsze przenosić do nowego wiersza.
Znam dwa sposoby, aby pozbyć się tych wiszących spójników:




ręczne przenoszenie ich do nowego wiersza przy pomocy wymuszonego
łamania wiersza wstawianego przed tymi jednoliterowymi wyrazami (skrót
klawiaturowy Shift + Enter); tę metodę można jednak stosować dopiero po
wprowadzeniu do tekstu pracy wszystkich poprawek, bo w przypadku
uzupełnień może zupełnie popsuć skład niektórych wierszy!
automatyczne polegające na połączeniu tych jednoliterowych wyrazów
z następnymi słowami spacjami nierozdzielającymi (skrót klawiaturowy Ctrl
+ Shift + Spacja); metoda lepsza, ale nie sprawdza się przy tekście składanym
w wąskich kolumnach, np. tabelach czy indeksach.

W tym celu można wykorzystać narzędzie Znajdź – Zamień
Z. Narzędzia główne, P. Zamień
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w polu Znajdź wpisujemy ciąg znaków, np.: [spacja]z[spacja]

opracował Tomasz Pietras ©








w polu Zamień na: wpisujemy ciąg znaków, np.: [spacja]z[spacja
nierozdzielająca]; znak ten możemy wpisać przy pomocy podanego wyżej
skrótu klawiaturowego, albo klikając na przyciski Więcej… i Specjalne w
oknie Znajdowanie i zamienianie
upewniamy się czy zaznaczona jest opcja Uwzględnij wielkość liter (przy
tej operacji musi być włączona!)
klikamy na przycisk Zamień wszystko
powtarzamy tę czynność dla pozostałych jednowyrazowych wyrazów np.:
A, a, I, i, O, o, U, u, W, w, Z, z
można w ten sam sposób powiązać z nazwiskami inicjały imion autorów w
przypisach bibliograficznych, np. A., Z.; powiązać skróty typu s., t., nr, ks.,
sygn. z numeracją stron (tomów itp.)

W podobny sposób można powiązać skróty na rok – r. i wiek – w. z odpowiednimi
datami, które powinny występować w tym samym wierszu:
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w polu Znajdź wpisujemy ciąg znaków, np.: [spacja]r.[spacja]
w polu Zamień na: wpisujemy ciąg znaków, np.:
nierozdzielająca]r.[spacja]
klikamy na przycisk Zamień wszystko

[spacja
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