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KONSPEKT LEKCJI INFORMATYKI

Prowadzący: mgr Beata Putek
Klasa: I
Czas trwania: 2 X 45 min.
Temat: Tworzenie listy numerowanej, punktowanej i wielopoziomowej.
Cele lekcji:

- zapoznanie ze sposobem tworzenia list numerowanych
- przedstawienie sposobu zmiany znaku wypunktowania
- zapoznanie ze sposobem tworzenia konspektu numerowanego, czyli

listy wielopoziomowej
- kształtowanie estetyki

Osiągnięcia uczniów:
- uczeń potrafi utworzyć listę i oznaczać każdą pozycję tej listy liczbą lub literą
- uczeń wie, jak zmieniać symbol wypunktowania w liście
- potrafi tworzyć konspekty numerowane
- rozumie konieczność stosowania formatowania akapitów przy wykorzystaniu list

numerowanych, wypunktowanych czy wielopoziomowych

Metody, formy i techniki pracy: metoda problemowa, indywidualne ćwiczenia uczniów.
Środki dydaktyczne: tablica, komputer i oprogramowanie (Microsoft Word 97/2000).
Przebieg lekcji:

 I. Wprowadzenie do zajęć.
 II. Realizacja tematu.
 III.  Podsumowanie.

 I. Wprowadzenie do zajęć.
Listy numerowane lub wypunktowane są bardzo użytecznym elementem w wielu
dokumentach. Wypunktowanie wyraźnie oddziela od siebie poszczególne pozycje,
a numerowanie nadaje pozycjom logiczną kolejność.
Listy numerowane i wypunktowane to pewien specjalny rodzaj formatowania akapitów
z wiszącymi wcięciami: akapit jest wcięty z lewej strony, a przed nim w formie wiszącego
wcięcia pierwszego wiersza znajduje się jakiś numer, bądź symbol punktujący.

 II.  Realizacja tematu.

1) Lista numerowana.
Listy numerowane są szczególnie przydatne w opisach jakichś procedur składających się
z kolejnych kroków.
Takie listy formatuje się przyciskiem Numerowanie w pasku narzędzi formatujących.
Ćwiczenie 1.
Utworzymy listę numerowaną na przykładzie poniższego tekstu:

Aby utworzyć kolumny typu gazetowego należy:
1. Włączyć opcję Widok i Układ strony.
2. Zaznaczyć blok tekstu, który chcesz sformatować w postaci wielu kolumn.
3. Włączyć opcję Format i Kolumny.
4. W otwartym oknie dialogowym ustalić liczbę kolumn i ewentualnie wybrać Rozdzielone

linią.
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Wpisujemy pierwsze zdanie: Aby utworzyć ... i naciskamy Enter. Następnie klikamy przycisk

NUMEROWANIE . Spowoduje to nadanie kolejnemu akapitowi numeru 1.
Piszemy Włączyć opcję Widok ... i ponownie naciskamy Enter. Następnemu akapitowi nadany
zostanie numer 2.
Pisząc tekst musimy pamiętać o wciskaniu klawisza Enter po zakończeniu każdego akapitu.
Dopóki przycisk NUMEROWANIE nie zostanie „zwolniony” (poprzez ponowne kliknięcie),
każde naciśnięcie Entera automatycznie rozpocznie nowy akapit jako kolejną pozycję danej
listy.
Rozmiar wysunięcia (czyli odległość pomiędzy numerami i tekstem właściwym) można
zmienić, zaznaczając cały tekst i przesuwając dolny trójkąt na linijce np. o 1 cm w prawo.
Innym sposobem jest wybranie z menu Format opcji Wypunktowanie i numerowanie,
następnie po wybraniu przycisku Dostosuj możemy określić rozmiar wysunięcia.

UWAGA!  Jeśli chcemy ponumerować akapity, które już są napisane, to należy zaznaczyć je
i kliknąć przycisk Numerowanie.

UWAGA!  Jeżeli w tym samym dokumencie znowu uruchomimy automatyczne
numerowanie, to może się zdarzyć, że Word będzie kontynuował numerowanie z poprzedniej
listy. By tego uniknąć, z menu Format wybrać należy pozycję Wypunktowanie
i numerowanie, a następnie zakładkę Numerowanie i zaznaczyć na niej pole Ponownie
uruchom numerowanie, po czym wcisnąć trzeba OK.

2) Zamienianie numerów w liście na litery.
Jeśli zajdzie konieczność wymiany w utworzonej liście numerów na litery, to należy
zaznaczyć listę, a następnie z menu Format wybrać pozycję Wypunktowanie i numerowanie,
co  wywoła na ekran okno dialogowe o tej samej nazwie. Klikamy wówczas przycisk
Dostosuj i z listy Styl numeracji wybieramy np. pozycję a, b, c ... po czym wciskamy OK.
Numery zostaną zastąpione literami.

3) Lista wypunktowana.
Listy wypunktowane tworzy się podobnie, z tą różnicą, że formatuje się je przyciskiem
Wypunktowanie w pasku narzędzi formatujących.
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Ćwiczenie 2.
Utworzymy listę wypunktowaną na przykładzie poniższego tekstu:

Wpisujemy pierwsze zdanie: W komputerze można ... i naciskamy Enter. Następnie klikamy

przycisk WYPUNKTOWANIE . Przepisujemy tekst, po każdym akapicie wciskamy
Enter. Dopóki przycisk WYPUNKTOWANIE nie zostanie „zwolniony” (poprzez ponowne
kliknięcie), każde naciśnięcie Entera automatycznie rozpocznie nowy akapit jako kolejny
punkt listy.

4) Zmiana znaku wypunktowania.
Jeśli chcemy zmienić znak wypunktowania, to pierwszym krokiem jest zaznaczenie listy,
gdzie zastosowano wypunktowanie. Następnie, z menu Format wybieramy Wypunktowanie
i numerowanie i zakładkę Wypunktowanie. Wybieramy interesujący nas format
wypunktowania i klikamy OK.
Jeśli żaden z proponowanych formatów nam nie odpowiada, to sami musimy zdefiniować
znaki wypunktowania. W tym celu wybieramy jeden (nie jest istotne który) z gotowych
formatów i klikamy przycisk Dostosuj. W oknie dialogowym, które się pojawi,

klikamy przycisk Znak. Z dostępnej listy możemy wybrać Symbol. W polu Czcionka możemy
zmieniać czcionki uaktywnić np. Wingdings. Wybieramy interesujący nas znak i wciskamy
OK. W kolejnym, oknie ponownie klikamy OK. poprzedni format zostanie
zastąpiony nowym.

5) Tworzenie konspektów numerowanych, czyli listy wielopoziomowej.
Czasami musimy utworzyć listę zawierająca punkty i podpunkty. Wówczas najlepiej
skorzystać z konspektu numerowanego.
Ćwiczenie 3.
Utworzymy listę wielopoziomową na przykładzie poniższego tekstu:

W komputerze można wyróżnić kilka grup części i urządzeń:
•  jednostka podstawowa, która zapewnia działanie komputera; w jej skład wchodzą

m. in. procesor (jednostka centralna), pamięć i zegar sterujący działaniem
komputera,

•  podstawowe urządzenia do komunikacji użytkownika z komputerem: monitor,
klawiatura i mysz,

•  urządzenia dodatkowe i peryferyjne: dodatkowe pamięci (dyskietki i dyski),
drukarki, karty rozszerzeń, karta sieciowa, modem, skaner itd.
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Wpisujemy pierwsze zdanie: Katalog stron www: ... i naciskamy Enter. Następnie wybieramy
z menu Format pozycję Wypunktowanie i numerowanie. Klikamy na zakładkę Konspekty
numerowane. Wybieramy jeden z dostępnych formatów, naciskamy Dostosuj. w kolejnym
oknie

na poszczególnych poziomach ustalamy format numeracji oraz wyrównanie i wcięcie tekstu.
Ustawiamy aktywny poziom pierwszy, z listy Styl numeracji wybieramy I, II, III, ...
W poziomie drugim wybieramy 1, 2, 3, ..., w poziomie trzecim styl a, b, c, ..., zaś w czwartym
Nowy znak i szukamy w oknie Symbol (uaktywniając czcionkę Wingdings) znak �.
Po ustawieniu naciskamy Enter, edytor tekstu już wstawił punkt I. Piszemy Biznes
i Ekonomia, po naciśnięciu Entera Word automatycznie wstawi punkt II. Jednak my nie
chcemy punktu II, potrzebujemy punkt 1). Aby go otrzymać klikamy na przycisk Zwiększ

wcięcie ,  edytor wstawia 1). Jeśli chcielibyśmy uzyskać punkt II należałoby kliknąć

Katalog stron www:
I  Biznes i Ekonomia

1) Banki
a) Banki Spółdzielcze

� Bankomaty
� Centrale Banków

2) Fundacje
3) Giełdy
4) Szkoły biznesu@

II  Edukacja Nauka Technika
1) Instytucje
2) Kursy i Szkolenia
3) Szkolnictwo

a) Gimnazja
� Gimnazja – Mazowieckie
� Gimnazja – Łódzkie
� Gimnazja - Śląskie

b) Kuratoria
c) Uczelnie Wyższe

III  Medycyna i Zdrowie
1) Choroby

a) Choroby Dermatologiczne
b) Choroby Neurologiczne
c) Choroby Urologiczne

2) Leki i Farmacja
3) Uczelnie Medyczne
4) Poradniki Medyczne
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przycisk Zmniejsz wcięcie . Stosując te dwa przyciski wprowadzamy odpowiedni format
numerowania. Zamiast wykorzystywać przyciski możemy również stosować klawisz TAB,
przenosi on na niższy poziom. Do wyższego poziomu powracamy wybierając kombinację
SHIFT+TAB. Gdy skończymy tworzenie konspektu wciskamy Enter, a następnie przycisk
narzędzia Numerowanie, aby wyłączyć tę funkcję.

 III.  Podsumowanie
Jako podsumowanie uczniowie wykonują ćwiczenie polegające na utworzeniu listy
wielopoziomowej.
Ćwiczenie 4.
Utwórz listę wielopoziomową na przykładzie poniższego tekstu:

Przedstawiciele bezkręgowców:
I  Skorupiaki

1) Krab
2) Prosionek
3) Raczyniec

II  Robaki
III  Pajęczaki

1) Pająk
2) Kleszcz

IV  Mi ęczaki
1) Przydacznia
2) Błotniarka stawowa
3) Czareczka

V Szkarłupnie
1) Jeżowiec
2) Strzykwa

VI  Krocionogi i pareczniki
VII  Prymitywne bezkręgowce

1) Koral mózgownik
2) Żeglarz portugalski
3) Ukwiał Rittera

Na koniec oceniamy pracę uczniów.

UWAGA!
Jeśli usuniemy akapit (pozycję) z naszej listy, numery pozostałych akapitów zostaną

automatycznie zmienione tak, że numeracja listy będzie ciągła. Jest to zaleta stosowania
numerowania, czego nie osiągniemy „ręcznie” wpisując numery akapitów.


