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WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO  
 
 
Niezwykle uŜyteczną cechą programu Word jest łatwość, z jaką przy jego pomocy 
moŜna tekst wzbogacać róŜnymi obiektami graficznymi, np. zdjęciami, rysunkami 
czy schematami organizacyjnymi. MoŜna tu dowolnie powiększać lub pomniejszać 
takie obiekty, umieszczać w dowolnym miejscu kartki i definiować sposób 
oblewania ich tekstem. PoniŜej zostanie szczegółowo opisany sposób włączania 
zdjęć w formacie JPG (uŜywanym m.in. w cyfrowych aparatach fotograficznych).  
Obsługa innych obiektów jest bardzo podobna i nie wymaga aŜ tak szczegółowego 
opisu.  

  
 

Wstawianie obrazów (zdjęć) 
 

  Aby wstawić zdjęcie do dokumentu, umieszczamy kursor klawiatury albo w 
pobliŜu miejsca, gdzie ma się ono pojawić w dokumencie, albo na jego końcu. 
Następnie wybieramy z menu opcję Wstaw -> Obraz -> Z  pliku.  

 

 

 

Powoduje to wyświetlenie okna Wstaw obraz; wybieramy w nim nazwę pliku i 
klikamy przycisk Wstaw.  
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 Ustalanie rozmiaru obrazka na stronie. 
 
 Zdjęcie z reguły zajmuje zbyt duŜy obszar – naleŜy je zmniejszyć. Czynność tę 
moŜna wykonać na dwa sposoby.  
Pierwszy polega na kliknięciu lewym klawiszem nad zdjęciem, „złapaniu” myszką 
jego dowolnego naroŜnika i przeciągnięciu go tak, by zdjęcie uzyskało poŜądany 
rozmiar.  
 

 
 



Materiały dydaktyczne  A. Szreder 

 
Nie wolno zwiększać ani zmniejszać zdjęcia „łapiąc” myszką za punkty znajdujące 
się na środkach krawędzi zdjęcia, gdyŜ spowoduje to jego deformację (efekt lustra 
w gabinecie śmiechu).   

 

 

Drugi sposób polega na kliknięciu na obrazku prawym klawiszem myszki i 
wybraniu z menu kontekstowego opcji Formatuj obraz.  
 

 
 

Na ekranie wyświetli się okno dialogowe Formatuj obraz słuŜące do 
precyzyjnego formatowania wszystkich obiektów graficznych.  
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Posiada ono sześć kart:  

• Kolory i linie - moŜna tu zdefiniować m.in. kolor tła obiektu graficznego, a 
takŜe kolor i szerokość ewentualnej ramki, w której umieszczamy zdjęcie. 

• Rozmiar - definiujemy tu szerokość i wysokość obiektu. 

• Układ - na tej karcie definiujemy sposób otaczania obiektu tekstem oraz jego 
połoŜenie na stronie. 

• Obraz - moŜemy tu dokonać korekty parametrów technicznych obrazu, np. 
jego kontrastu i jasności. 

• Pole tekstowe - ma zastosowanie wyłącznie do pól tekstowych. 

• Sieć Web - karty tej nie uŜywamy, gdyŜ Word  nie jest programem 
zalecanym do tworzenia stron internetowych.  

W przypadku zdjęć na karcie Rozmiar koniecznie muszą być zaznaczone opcje 
Zablokuj współczynnik proporcji  oraz Względem oryginalnego rozmiaru 
obrazu, co zapobiegnie zdeformowaniu zdjęcia.  

śeby uzyskać wydruk moŜliwie największej jakości, naleŜy wybierać procentowe 
wartości odpowiadające ułamkom prostym, np. 50% lub 25%. U dołu karty 
Rozmiar znajduje się przycisk Resetuj. SłuŜy on do przywracania oryginalnych 
wartości wszystkich parametrów rozmiaru obiektu. 
 
 
Otaczanie obrazka tekstem (zawijanie tekstu) 
 
Na karcie Układ moŜna wybrać jeden z 7 sposobów oblewania obiektów 
graficznych tekstem. 
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Pięć z nich moŜna wybrać bezpośrednio na karcie Układ:  

• Równo z tekstem - traktuje obiekt graficzny jak zwykłą literę. Ten sposób 
oblewania uŜywam w tym podręczniku do wstawiania małych obrazków, np. 

ikon  wprost w tekst. 

• Ramka - tworzy wokół obiektu niewidzialną prostokątną ramkę i oblewa ją 

tekstem z jednej lub obu stron.  

• Przylegle - oblewa tekstem wypukłą otoczkę wokół obrazka 
o nieregularnych kształtach. 

• Na wskroś  -  działa podobnie jak „Przylegle”, ale otoczka nie musi być 
wypukła 

• Za tekstem - umieszcza obrazek za tekstem. Metoda ta nadaje się np. do 
tworzenia delikatnych znaków wodnych. 

• Przed tekstem - obrazek zasłania tekst. Obrazek zasłania tekst. 

• Góra i dół - tekst moŜe oblewać obrazek z dołu lub góry, ale nie po bokach. 
Tego rodzaju oblewania grafiki tekstem uŜywam do duŜych, numerowanych 
rysunków. 

 

Ustalanie pozycji obrazka na stronie 

Po ustaleniu sposobu oblewania obrazka tekstem moŜna przystąpić do 
precyzyjnego ustalenia jego pozycji na stronie. Najłatwiej zrobić to po prostu 
poprzez przesunięcie obrazka myszką w odpowiednie miejsce. JeŜeli chcemy 
precyzyjnie wycentrować obrazek na stronie lub wyrównać go do któregoś 
marginesu, moŜemy posłuŜyć się polami wyboru na karcie Układ (Do lewej, Do 
środka, Do prawej, Inne). 

Parametry obrazu 

Karta Obraz umoŜliwia dokonanie podstawowej korekty parametrów 
technicznych obrazu. NaleŜą do nich przede wszystkim jasność i kontrast.  

Dodatkowo w polu Kolor   moŜna wybrać jedną z czterech opcji koloru: 

• Automatyczny. Zastosowane zostaną oryginalne ustawienia palety kolorów. 

• Skala odcieni szarości. Obrazek będzie wyświetlany jak na czarno-białym 
zdjęciu. Dzięki temu moŜna ocenić (i ewentualnie poprawić) jego wygląd przed 
wydrukowaniem na drukarce czarno-białej. 

• Czarno-biały. Wszystkie kolory zostaną zamienione na biały lub czarny. 

• Rozmycie. Obrazek będzie bardzo „blady”. Opcja ta przydaje się np. do tworzenia znaków 
wodnych. 
 


