
 

TECHNIKA BIUROWA   

 Technik Handlowiec ZSE Nr 2 

 

Ćwiczenie  Temat :  Załączniki 

3 Tworzenie i edycja tabel   

 

1. Utwórz tabelę według wzoru poniżej. 

Producent Canon Hp Epson Lexmark 

Cena 100 123 200 600 

Ilość 1233 65 654 543 

 

Dokonaj następującego formatowania: 

- tekst w wierszach wyśrodkuj w pionie i poziomie, 
- w wierszu nagłówkowym wprowadź kolor czcionki czerwony, pogrubiony oraz 

pochylony, 
- wysokość wierszy ustaw na 1 cm. 

2. Utwórz tabelę o następującym wyglądzie: 
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L4002 0,10-0,20 400 250 26 600 114-156 

1) Pozostałe składniki  

 

3. Utwórz tabelę według wzoru.  

IMIĘ NAZWISKO ULICA MIASTO KOD UWAGI 

Tadeusz  Drzewko Stawowa Będzin 41-120  

Jolanta Biegacz Miętusia Konin   

Robert Jasikowski Bielska Kraków 30-010  

Barbara Jasikowska Wadowicka Wadowice   

Franiciszek Jońcy Kwiatowa Bielsko-Biała 43-300  

 

  



 

Dokonaj formatowania tabeli: 

- ustaw wysokość wiersza nagłówkowego na 1,5 cm, 
- wyśrodkuj etykiety w pionie i poziomie oraz dokonaj ich pogrubienia, 
- wiersz nagłówkowy powtórz na początku każdej strony, 
- dokonaj sortowania tabeli zgodnie z alfabetem według kolumny nazwisk 

4.  Utwórz następującą tabelę i dokonaj jej formatowania zgodnie ze wzorem: 

IMIĘ NAZWISKO ULICA MIASTO 
NUMERY 

UL. DOMU 

Tadeusz  Drzewko Stawowa Będzin   

Jolanta Biegacz Miętusia Konin   

Robert Jasikowski Bielska Kraków   

Barbara Jasikowska Wadowicka Wadowice   

      

Dokonaj formatowania tej tabeli zgodnie z opisem:  

- szerokość tabeli 14 cm, zachowaj linie obramowania jak we wzorze. 
- etykiety wyśrodkuj w pionie i poziomie oraz dokonaj ich pogrubienia. 
- wiersz nagłówkowy powtarzaj na każdej stronie. 
- dokonaj cieniowania wiersza „NAZWISKO”: użyj koloru niebieskiego. 
- ustaw wysokość wiersza zawierającego dane na 1cm. 

5. Utwórz następującą tabelę:  

             

LP.                                                             

       NR 

NAZWA L. SZT. 

ZAMAWIAJĄCY 

NAZWA RABAT 

     

     

     

 

Dokonaj formatowania tej tabeli zgodnie z opisem:  

- szerokość tabeli 12 cm, zachowaj linie obramowania jak we wzorze, 
- etykiety wyśrodkuj w pionie i poziomie oraz dokonaj ich pogrubienia, 
- wiersz nagłówkowy powtarzaj na każdej stronie, 
- dokonaj cieniowania kolumny NAZWA: użyj koloru żółtego, 
- ustaw wysokość wierszy dokładnie na 1cm. 

  

 


