
Pasek narzędzi Szybki dostęp
Dodaj ulubione polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp, aby 
były one dostępne zawsze, gdy są potrzebne.

Dodawanie obrazów
Dodaj do publikacji jeden lub kilka obrazów z komputera, z galerii 
obiektów clipart w witrynie Office.com lub z sieci Web.

Zarządzanie plikami
Kliknij pozycję Plik, aby 
utworzyć, otworzyć, zapisać, 
wydrukować i udostępnić pliki 
oraz edytować informacje 
służbowe i wybrać inne opcje.

Wyświetlanie kont online lub przełączanie się między nimi
Jeśli pracujesz w chmurze, kliknij pozycję Plik > Konto, aby 
zmienić swoje ustawienia lub przełączyć się między kontami.

Okienko nawigacji
Używając okienka nawigacji, 
możesz poruszać się po publikacji 
oraz dodawać i usuwać strony.

Powiększanie
Użyj tego suwaka, aby szybko 
powiększać i pomniejszać strony 
publikacji.

Widok
Przełączaj się jednym 
kliknięciem między widokiem 
z jedną stroną a widokiem 
z dwiema stronami.

Pokazywanie i ukrywanie 
wstążki
Kliknij tę strzałkę, aby ukryć 
wstążkę. Aby pokazać wstążkę, 
kliknij kartę, a następnie kliknij 
ikonę pinezki.

Przewodnik Szybki start 
Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten 
przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi.



Korzystanie ze wstążki
Szeroki obszar nazywany wstążką znajduje się na górze okna publikacji. Każda karta 
na wstążce zawiera różne przyciski i polecenia zorganizowane w grupach.

Po otwarciu publikacji w programie Publisher 2013 karta Narzędzia główne 
zawiera najczęściej używane zadania i polecenia programu Publisher. 

Rozpoczynanie pracy od szablonu
Każdą publikację można rozpocząć od przejrzenia nowej galerii szablonów 
wizualnych. Zacznij od pustej publikacji lub od jednego z nowych, atrakcyjnych 
szablonów publikacji.

Ukrywanie lub wyświetlanie 
wstążki
Ukrycie wstążki powoduje, że na ekranie jest więcej miejsca. Kliknij małą strzałkę 
znajdującą się na skraju prawej strony wstążki. Aby ponownie wyświetlić wstążkę, 
kliknij tytuł karty, a następnie kliknij ikonę pinezki wyświetlaną w miejscu strzałki.

W programie Publisher 2013 w dowolnym momencie można ponownie wyświetlić 
galerię szablonów, klikając pozycję Plik > Nowy.



Rzeczy, których możesz szukać 
Użyj poniższej listy, aby znaleźć najpopularniejsze narzędzia i polecenia programu Publisher 2013.

Czynność... Kliknij... A następnie spójrz tutaj...

Otwieranie, tworzenie, zapisywanie, udostępnianie, eksportowanie lub 
drukowanie

Plik Widok Backstage (kliknij polecenia w lewym okienku).

Malarz formatów, czcionki i ich formatowanie, formatowanie akapitów, 
wyrównanie

Narzędzia 
główne

Grupy Schowek, Czcionka, Akapit i Rozmieszczanie.

Wstawianie pól tekstowych, obrazów, tabel i kształtów Wstawianie Grupy Tabele, Ilustracje i Tekst.

Zmienianie szablonów, marginesów, orientacji lub rozmiaru strony, 
konfigurowanie prowadnic układu, stosowanie schematów, znajdowanie 
strony wzorcowej

Projekt strony Grupy Szablon, Ustawienia strony, Układ, Schematy oraz Tło strony.

Poczta e-mail i seryjna poczta e-mail Korespondencja Grupy Rozpoczynanie, Wpisywanie i wstawianie pól, Podgląd 
wyników i Kończenie.

Sprawdzanie pisowni, poszukiwanie w trybie online, tłumaczenie tekstu, 
ustawianie języka

Recenzja Grupy Sprawdzanie oraz Język.

Widok normalny i widok strony wzorcowej, widok układu, pokazywanie 
prowadnic, linijki, menedżer grafiki

Widok Grupy Widoki, Układ i Pokazywanie.



Dodawanie obrazów 
 

Program Publisher 2013 umożliwia łatwe wstawianie obrazów niezależnie od tego, 
czy znajdują się one na Twoim komputerze, w galerii obiektów clipart w witrynie 
Office.com, czy w innej lokalizacji w sieci Web.

 

Gdy wstawisz kilka obrazów jednocześnie, program Publisher 2013 umieści je 
w kolumnie w szkicowniku. Możesz przeciągnąć obraz ze szkicownika na stronę 
publikacji, a następnie z powrotem do szkicownika albo zamienić go na inny obraz, 
jeśli nie podoba Ci się jego wygląd.

Zamiana obrazów
 

Można łatwo zamieniać obrazy w układzie niezależnie od tego, czy oba znajdują się 
na tej samej stronie, czy jeden z nich jest w szkicowniku.

Zaznacz pierwszy obraz, a następnie przeciągnij ikonę górskiego szczytu na drugi 
obraz. Gdy wokół obrazu zostanie wyświetlone różowe obramowanie, zwolnij 
przycisk myszy.



Dodawanie efektów obrazu
 

Program Publisher 2013 udostępnia kilka nowych efektów obrazu. Do obrazów możesz 
stosować cienie, odbicia, poświatę, wygładzone krawędzie, skosy i obroty 3-W.

Aby zastosować wybrany efekt, zaznacz obraz i kliknij pozycję Efekty obrazów na 
karcie Narzędzia obrazów — Formatowanie.

Dodawanie efektów tekstowych
 

Nowe efekty tekstowe w programie Publisher pozwalają uatrakcyjnić wygląd 
publikacji. Do tekstu możesz stosować cienie, poświaty, odbicia i skosy.

Aby zastosować wybrany efekt, wybierz tekst i kliknij pozycję Efekty tekstowe na 
karcie Narzędzia pól tekstowych — Formatowanie.



Drukowanie w centrum fotografii
 

Drukowanie fotografii online nigdy nie było tak wygodne, jak drukowanie przy 
użyciu opcji wbudowanej funkcji Materiały przenośne programu Publisher 2013.

Publikacje można teraz zapisywać specjalnie na potrzeby drukowania fotografii. 
Każda strona publikacji jest eksportowana jako obraz JPEG, który można przekazać 
do witryny sieci Web centrum fotografii w celu wydrukowania.

Używanie obrazu jako tła strony
 

Obrazy mogą być świetnym tłem publikacji. Kliknij obraz prawym przyciskiem 
myszy, wybierz pozycję Zastosuj do tła, a następnie wybierz pozycję Wypełnij, 
aby obraz wypełnił całą stronę, albo opcję Sąsiadująco, aby dodać wiele kopii 
obrazu do tła.


