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Przykładowe zadania egzaminacyjne z modułu ECDL B3 
1. Otwórz dokument o nazwie gryzoń.docx. Następnie zapisz go pod nazwą chomik.docx. 

2. Dla tekstu Chomik syryjski użyj stylu Nagłówek 1 

3. Pogrub tekst 300 gatunków zwierząt znajdujący się w pierwszym wierszu drugiego akapitu, 

zmień kolor liter na czerwony, podkreśl, pochyl 

4. Zmień rozmiar strony na A4 

5. Wyjustuj akapit rozpoczynający się od słów Do rodziny chomikowatych 

6. Włącz automatyczne dzielenie wyrazów w całym dokumencie 

7. Usuń zdanie: Chomiki są przysmakiem dla wielu gatunków węży. 

8. Tekst  zaczynający się od słów Z licznej grupy chomików przenieś do nowego akapitu. 

9. Usuń zdjęcie chomika. 

10. Wstaw do dokumentu obraz futrzak.jpg 

11. Zmień rozmiar zdjęcia chomika na 3x5 cm 

12. Zmień wszystkie wystąpienia słowa mysz na myszka w całym dokumencie. 

13. Zdanie zaczynające się od słów Jedynym przedstawicielem dużego chomika w Europie 

przenieś pod akapit Duże chomiki. 

14. Pod akapitem karmienie dopisz tekst: Nie wolno chomików karmić: kruchą sałatą, cebulą, 

fasolą, owocami pestkowymi, solonymi orzeszkami i słodyczami oraz cytrusami. 

15. Dla tekstu pod akapitem Chomiki karłowate zmień rozmiar czcionki na 11 i czcionkę na Arial 

16. W tabeli na końcu strony usuń pustą kolumnę 

17. W tabeli w rubryce rodzina dopisz chomikowate 

18. Zmień marginesy w dokumencie: lewy i prawy na 1 cm 

19. W stopce strony wstaw wyśrodkowany numer strony 

20. Usuń hiperłącze znajdujące się na końcu dokumentu 

21. W nagłówku dokumentu wstaw pole zawierające nazwę pliku. Zapisz zmiany w pliku i go 

zamknij 

22. Otwórz plik o nazwie krokodyl.docx. Dla pierwszego akapitu ustaw styl na Tytuł. 

23. Dla pierwszego akapitu ustaw odstęp po akapicie na 12 punktów (ustaw interlinię na 1,5) 

24. Zmień wielkość liter dla tekst zaczynający się od słów DUŻE, SOLIDNEJ BUDOWY na Jak w 

zdaniu. 

25. W pomocy znajdź informacje o Czcionka i wklej pierwsze zdanie na koniec dokumentu. 

26. Wypunktuj wszystkie gatunki krokodyli pod akapitem rodzina krokodyli. 

27. W akapicie Krokodyle (Crocodilia) usuń wszystkie tabulatory. 

28. Wyśrodkuj akapit Rodzina krokodyli 

29. Zmień kolor obramowania tabeli na czerwony (zmień grubość obramowania na 2 pt) 

30. Zmień szerokość pierwszej kolumny tabeli na 3 cm (wysokość pierwszego wiersza na 2cm) 

31. Zmień kolor tła pierwszego wiersza tabeli na zielony 

32. Przenieś zdjęcie krokodyla na koniec dokumentu 

33. Zmień orientację strony na poziomą (pionową).  

34. Wydrukuj (tylko drugą stronę) dokumentu do pliku krokodyl.pdf. Zapisz zmiany w pliku i go 

zamknij. 

35. Otwórz plik błędy.docx. Usuń podwójne spacje w dokumencie  
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36. Sprawdź pisownię w dokumencie i usuń błędy ortograficzne.  

37. Zapisz pod nazwą błędy.rtf (typ dokumentu Tekst sformatowany RTF) 

38. Otwórz dokument symbole.docx. W akapicie Symbol euro utwórz i zastosuj lewy tabulator w 

odległości 10 cm 

39. Wstaw do dokumentu w odpowiednich miejsach symbole: € © i ® 

40. Pod akapitem Waluty skopiuj formatowanie wyrazu Dolar na wyraz Euro (wskazówka: użyj 

malarza formatów). Zapisz i zamknij plik 

41. Utwórz dokument Fax.docx na podstawie szablonu: Firmowy faks.dotx. W polu tytuł faksu 

wpisz: Narada. Zapisz zmiany w pliku i go zamknij. 

42. Otwórz dokument zawiadomienie.docx 

43. Dla nagłówka zawiadomienie użyj stylu Nagłówek2 

44. Dla akapitu rozpoczynającego się od słów Klub piracki ustaw wcięcie pierwszego wiersza na 

0,5 cm 

45. W godzinie minuty ustaw w indeksie górnym.  

46. Ustaw obramowanie akapitu: Po przeczytaniu należy zniszczyć wiadomość! na linię 2 i ¼ pkt 

koloru czerwonego i cieniowanie na kolor zielony 

47. Przesuń zdjęcie pirata z końca dokumentu tak, aby znajdowało się zaraz pod podpisem. 

Zapisz i zamknij plik. 

48. Otwórz dokument beczka.docx. Dla obrazka przedstawiającego cegły włącz zawijanie tekstu i 

przesuń je do góry dokumentu z prawej strony. Zapisz zmiany i zamknij plik. 

49. Przygotuj się do korespondencji seryjnej. Otwórz dokument zaproszenie.docx 

50. Zaimportuj adresatów z pliku kursanci.docx. Wstaw ich imiona i nazwiska do szablonu 

dokumentu. 

51. Zadanie (nieobowiązkowe) wykraczające ponad program ale dość przydatne: Użyj 

specjalnego pola, które przy imieniu zapraszanej osoby wstawi zwrot grzecznościowy Pan lub 

Pani w zależności od tego jakiej płci jest dany osobnik. 

52. Scal dokument. Zapisz nowo utworzony dokument pod nazwą Lista Gości.docx. 

53. W pliku ps.docx usuń podział strony. (Wstaw podział strony przed akapitem ….) 
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