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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego z dnia: 23.08.2017 

Zakres umiejętności  

dla kwalifikacji komputerowych sprawdzanych na egzaminach Microsoft 
(Szczegóły: www.microsoft.com)  

Poniższy zakres umiejętności, niezbędny do wykonywania zadań technicznych obejmujących trzy 
obszary merytoryczne: Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, został przygotowany na podstawie 
analizy danych dotyczących tematyki certyfikowanych egzaminów –  Microsoft Office Specialist. 

1. Ms Word 

Tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi 

 Tworzenie dokumentu  
o Tworzenie nowych, pustych dokumentów, tworzenie nowych dokumentów przy użyciu 

szablonów, importowanie plików, otwieranie niemacierzystych plików bezpośrednio w 
programie Word, otwieranie pliku PDF w programie Word w celu edycji 

 Poruszanie się po dokumencie  
o Wyszukiwanie tekstu w dokumencie, wstawianie hiperłączy, tworzenie zakładek, używanie 

funkcji Przejdź do 
 Formatowanie dokumentu  
o Modyfikowanie ustawień strony, zmienianie motywów dokumentu, zmienianie zestawów stylów 

dokumentu, wstawianie prostych nagłówków i stopek, wstawianie znaków wodnych, wstawianie 
numerów stron 

 Dostosowywanie opcji i widoków dokumentów  
o Zmienianie widoków dokumentu, używanie powiększania, dostosowywanie paska narzędzi 

Szybki dostęp, dostosowywanie Wstążki, dzielenie okna, dodawanie wartości do właściwości 
dokumentu, używanie pokazywania/ukrywania, rejestrowanie prostych makr, przypisywanie 
klawiszy skrótów, zarządzanie zabezpieczeniami makr 

 Konfigurowanie dokumentów do wydrukowania lub zapisania  
o Konfigurowanie dokumentów do wydrukowania, zapisywanie dokumentów w alternatywnych 

formatach plików, drukowanie sekcji dokumentu, zapisywanie plików w lokalizacjach zdalnych, 
chronienie dokumentów hasłami, ustawianie skalowania wydruku, obsługa zgodności z 
poprzednimi wersjami 

Formatowanie tekstu, akapitów i sekcji 

 Wstawianie tekstu i akapitów  
o Dodawanie tekstu do dokumentów, znajdowanie i zastępowanie tekstu, kopiowanie i wklejanie 

tekstu, wstawianie tekstu za pomocą funkcji AutoCorrect (Autokorekta), usuwanie pustych 
akapitów, wstawianie wbudowanych pól, wstawianie znaków specjalnych 

 Formatowanie tekstu i akapitów  
o Zmienianie atrybutów czcionki, formatowanie tekstu z użyciem funkcji znajdowania i 

zastępowania, używanie malarza formatów, ustawianie odstępów w akapicie, ustawianie 
interlinii, usuwanie istniejącego formatowania, ustawianie wcięć, wyróżnianie zaznaczonego 
tekstu, dodawanie stylów do tekstu, zmienianie tekstu na obiekt WordArt, modyfikowanie 
istniejących atrybutów stylu 

 Porządkowanie i grupowanie tekstu i akapitów  
o Zapobieganie występowaniu oddzielonych elementów akapitu, wstawianie podziałów w celu 

tworzenia sekcji, tworzenie wielu kolumn w sekcjach, dodawanie tytułów sekcji, wymuszanie 
podziałów stron 

http://www.microsoft.com/
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Tworzenie tabel i list 

 Tworzenie tabeli  
o Konwertowanie tekstu na tabele, konwertowanie tabel na tekst, definiowanie wymiarów tabeli, 

ustawianie opcji Autodopasowanie, używanie szybkich tabel, ustalanie tytułów 
 Modyfikacja tabeli  
o Stosowanie stylów do tabel, modyfikowanie czcionek w tabelach, sortowanie danych tabeli, 

konfigurowanie marginesów komórek, używanie formuł, modyfikowanie wymiarów tabeli, 
scalanie komórek 

 Tworzenie i modyfikowanie listy  
o Dodawanie numeracji lub punktorów, tworzenie punktorów niestandardowych, modyfikowanie 

wcięć listy, modyfikowanie interlinii, zwiększanie i zmniejszanie poziomów listy, modyfikowanie 
numeracji 

Stosowanie odwołań 

 Tworzenie przypisów końcowych, przypisów dolnych i cytatów  
o Wstawianie przypisów końcowych, zarządzanie lokalizacjami przypisów dolnych, konfigurowanie 

formatów przypisów końcowych, modyfikowanie numeracji w stopkach, wstawianie symboli 
zastępczych cytatów, wstawianie cytatów, wstawianie bibliografii, zmienianie stylów cytatów 

 Tworzenie podpisów  
o Wstawianie przypisów końcowych, zarządzanie lokalizacjami przypisów dolnych, konfigurowanie 

formatów przypisów końcowych, modyfikowanie numeracji w stopkach, wstawianie symboli 
zastępczych cytatów, wstawianie cytatów, wstawianie bibliografii, zmienianie stylów cytatów 

Wstawianie i formatowanie obiektów 

 Wstawianie i formatowanie modułów konstrukcyjnych  
o Wstawianie szybkich części, wstawianie pól tekstowych, wykorzystywanie organizatora modułów 

konstrukcyjnych, dostosowywanie modułów konstrukcyjnych 
 Wstawianie i formatowanie kształtów i obiektów SmartArt  
o Wstawianie prostych kształtów, wstawianie obiektów SmartArt, modyfikowanie właściwości 

obiektów SmartArt (koloru, rozmiaru, kształtu), zawijanie tekstu wokół kształtów, 
pozycjonowanie kształtów 

 Wstawianie i formatowanie obrazów  
o Wstawianie obrazów, stosowanie efektów artystycznych, stosowanie efektów obrazu, 

modyfikowanie właściwości obrazu (koloru, rozmiaru, kształtu), dodawanie szybkich stylów do 
obrazów, zawijanie tekstu wokół obrazów, pozycjonowanie obrazów 

2. Ms Excel 

Tworzenie arkuszy i skoroszytów i zarządzanie nimi 

 Tworzenie arkuszy i skoroszytów  
o Tworzenie nowych, pustych skoroszytów, tworzenie skoroszytów na podstawie szablonów, 

import plików, otwieranie nienatywnych pików bezpośrednio w programie Excel, dodawanie 
arkuszy do istniejących skoroszytów, kopiowanie i przenoszenie skoroszytów 

 Poruszanie się po arkuszach i skoroszytach  
o Wyszukiwanie danych w skoroszycie, wstawianie hiperłączy, zmiana kolejności arkuszy, 

korzystanie z funkcji Przejdź do, korzystanie z pola nazwy 
 Formatowanie arkuszy i skoroszytów  
o Zmiana koloru kart arkusza, modyfikacja ustawień strony, wstawianie i usuwanie wierszy i 

kolumn, zmiana motywu skoroszytu, dostosowanie wysokości wiersza i szerokości kolumny, 
wstawianie znaków wodnych, wstawianie nagłówków i stopek, ustawianie sprawdzania 
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poprawności danych 
 Dostosowanie opcji i widoków dotyczących arkuszy i skoroszytów  
o Ukrywanie arkuszy, ukrywanie kolumn i wierszy, dostosowanie paska narzędzi Szybki dostęp, 

dostosowanie Wstążki, zarządzenia zabezpieczeniami makr, zmiana widoków skoroszytu, 
rejestracja prostych makr, dodawanie wartości do właściwości skoroszytu, korzystanie 
powiększenia, wyświetlanie formuł, blokowanie okienek, tworzenie klawiszy skrótu, dzielenie 
okna 

 Konfigurowanie arkuszy i skoroszytów do drukowania lub zapisania  
o Ustawianie obszaru wydruku, zapisywanie skoroszytów w plikach alternatywnych formatów, 

drukowanie pojedynczych arkuszy, ustawianie skalowania wydruku, powtarzanie nagłówków i 
stopek, zachowanie zgodności z poprzednimi wersjami, konfigurowanie skoroszytów do 
drukowania, zapisywanie plików w zdalnych lokalizacjach 

Tworzenie komórek i zakresów 

 Wstawianie danych do komórek i zakresów  
o Dodawanie danych do arkuszy, znajdowanie i zamiana danych, kopiowanie i wklejanie danych, 

korzystanie z narzędzia Autowypełnianie, rozwijanie danych między kolumnami, wstawianie i 
usuwanie komórek 

 Formatowanie komórek i zakresów  
o Scalanie komórek, modyfikacja wyrównania i wcięcia komórek, zmiana kroju i stylu czcionki, 

korzystanie z funkcji Malarz formatów, zawijanie tekstu w komórkach, nakładanie formatu 
liczbowego, stosowanie wyróżnienia, stosowanie stylów komórek, zmiana tekstu na WordArt 

 Porządkowanie i grupowanie komórek i zakresów  
o Stosowanie formatowania warunkowego, wstawianie wykresów przebiegu w czasie, 

transpozycja kolumn i wierszy, tworzenie nazwanych zakresów, tworzenie konspektu, zwijanie 
grup danych w konspektach, wstawianie sum częściowych 

Tworzenie tabel 

 Tworzenie tabeli  
o Przenoszenie między tabelami a zakresami, dodawanie i usuwanie komórek w tabelach, 

definiowanie tytułów 
 Modyfikacja tabeli  
o Stosowanie stylów do tabel, dzielenie wierszy i kolumn na przedziały, wstawianie wierszy sumy, 

usuwanie stylów z tabel 
 Filtrowanie i sortowanie tabel  
o Filtrowanie rekordów, sortowanie danych w wielu kolumnach, zmiana kolejności sortowania, 

usuwanie duplikatów 

Stosowanie formuł i funkcji 

 Wykorzystanie zakresów komórek oraz odwołań w formułach i funkcjach  
o Wykorzystanie odwołań (względnych, mieszanych i bezwzględnych), określanie kolejności 

działań, odwoływanie się do zakresów komórek w formułach 
 Tworzenie podsumowań danych za pomocą funkcji  
o Użycie funkcji SUMA, użycie funkcji MIN i MAX, użycie funkcji ILE.LICZB, użycie funkcji ŚREDNIA 
 Wykorzystanie logiki warunkowej w funkcjach  
o Użycie funkcji SUMA.JEŻELI, użycie funkcji ŚREDNIA.JEŻELI, użycie funkcji LICZ.JEŻELI 
 Formatowanie i modyfikacja tekstu za pomocą funkcji  
o Użycie funkcji PRAWY, LEWY i FRAGMENT.TEKSTU, użycie funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, użycie 

funkcji LITERY.WIELKIE i LITERY.MAŁE, użycie funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY 
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Tworzenie wykresów i obiektów 

 Utworzenie wykresu  
o Tworzenie wykresów, dodawanie serii danych, przełączanie między wierszami i kolumnami w 

danych źródłowych, użycie funkcji Szybka analiza 
 Formatowanie wykresu  
o Dodawanie legend, zmiana rozmiaru wykresów, modyfikacja parametrów wykresów, stosowanie 

układów i stylów wykresów, pozycjonowanie wykresów 
 Wstawianie i formatowanie obiektów  
o Wstawianie pól tekstowych, wstawianie grafik SmartArt, wstawianie obrazów, dodawanie 

obramowań obiektów, dodawanie stylów i efektów do obiektów, zmiana koloru obiektów, 
zmiana właściwości obiektów, pozycjonowanie obiektów 

3. Ms PowerPoint 

Tworzenie prezentacji i zarządzanie nimi 

 Tworzenie prezentacji  
o Tworzenie pustej prezentacji, tworzenie prezentacji przy użyciu szablonów, importowanie plików 

tekstowych do prezentacji, importowanie konspektów dokumentów programu Word do 
prezentacji 

 Formatowanie prezentacji za pomocą wzorców slajdów  
o Stosowanie wzorca slajdów, dodawanie nowych układów, modyfikowanie istniejących układów, 

dodawanie obrazów tła, kontrolowanie numerów stron, wstawianie nagłówków i stopek, 
modyfikowanie tematów prezentacji 

 Dostosowywanie opcji prezentacji i widoków  
o Zmiana opcji ustawień strony, zmiana na widok w kolorze / skali odcieni szarości, nawigowanie 

po prezentacjach za pomocą widoków, modyfikowanie właściwości prezentacji 
 Konfigurowanie prezentacji do wydrukowania lub zapisania  
o Ustawianie opcji wydruku materiałów informacyjnych, drukowanie zaznaczonych elementów z 

prezentacji, tworzenie pakietów prezentacji na płytach CD, zapisywanie prezentacji w formie 
stron internetowych, drukowanie prezentacji w odcieniach szarości, drukowanie uwag dla 
prelegentów, zachowywanie zgodność z poprzednimi wersjami 

 Konfigurowanie i prezentacja pokazów slajdów  
o Tworzenie niestandardowych pokazów slajdów, konfigurowanie opcji pokazu slajdów, próby 

odstępów czasowych, konfigurowanie rozdzielczości pokazu slajdów, używanie widoku 
prezentera, nawigowanie w pokazach slajdów 

Wstawianie i formatowanie kształtów i slajdów 

 Wstawianie i formatowanie slajdów  
o Dodawanie układów slajdów, dublowanie istniejących slajdów, usuwanie slajdów, 

modyfikowanie teł slajdów, stosowanie stylów do slajdów 
 Wstawianie i formatowanie kształtów  
o Zmiana tła kształtu, stosowanie obramowań w kształtach, zmiana rozmiaru kształtów, 

wstawianie kształtów, tworzenie niestandardowych kształtów, stosowanie stylów w kształtach 
 Ustawianie w kolejności i grupowanie kształtów oraz slajdów  
o Wstawianie nagłówków sekcji, modyfikowanie kolejności slajdów, wyrównywanie i grupowanie 

kształtów, wyświetlanie linii siatki 
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Tworzenie zawartości slajdów 

 Wstawianie i formatowanie tekstu  
o Przekształcanie tekstu w grafikę WordArt, przekształcanie wielu kolumn w pojedynczy kształt, 

wstawianie hiperłączy, stosowanie formatowania i stylów względem tekstu, tworzenie list 
wypunktowanych i numerowanych 

 Wstawianie i formatowanie tabel  
o Tworzenie nowych tabel, zmiana liczby wierszy i kolumn, stosowanie stylów tabel, importowanie 

tabel z zewnętrznych źródeł 
 Wstawianie i formatowanie wykresów  
o Tworzenie i modyfikowanie stylów wykresów wstawianie wykresów, zmiana typu wykresu, 

dodawanie legend do wykresów, zmiana parametrów wykresów, importowanie wykresów z 
zewnętrznych źródeł 

 Wstawianie i formatowanie grafik SmartArt  
o Dodawanie kształtów do grafiki SmartArt, zmienianie koloru grafiki SmartArt, przesuwanie tekstu 

w grafice SmartArt, odwracanie kierunku, konwertowanie list w grafikę SmartArt 
 Wstawianie i formatowanie obrazów  
o Zmiana rozmiaru obrazów, przycinanie obrazów, stosowanie efektów, stosowanie stylów 
 Wstawianie i formatowanie multimediów  
o Dostosowanie rozmiaru okna elementu multimedialnego, przycinanie czasu trwania klipów 

multimedialnych, ustawianie czasów startu/zatrzymania, ustawienia opcji multimediów, łączenie 
do zewnętrznych elementów multimedialnych 

Dodawanie przejść i animacji 

 Stosowanie przejść między slajdami  
o Wstawianie przejść między slajdami, zarządzanie wieloma przejściami, modyfikowanie opcji 

efektu przejścia 
 Animowanie zawartości slajdów  
o Stosowanie animacji do kształtów, stosowanie animacji do ciągów tekstowych, dodawanie 

ścieżek do animacji, zmienianie opcji animacji 
 Ustawianie czasu przejść i animacji  
o Modyfikowanie czasu trwania efektów, konfigurowanie opcji dotyczących rozpoczęcia i 

zakończenia, zmiana kolejności animacji, używanie panelu Animacja 

Zarządzanie wieloma prezentacjami 

 Łączenie treści pochodzących z wielu prezentacji  
o Łączenie wielu prezentacji, ponowne użycie slajdów z innych prezentacji, wyświetlanie wielu 

prezentacji 
 Śledzenie zmian i rozwiązywanie problemu różnic  
o Ustawienia funkcji śledzenia zmian, modyfikowanie opcji śledzenia zmian, odrzucanie zmian od 

konkretnych użytkowników, zarządzanie uwagami 
 Zabezpieczenie i udostępnianie prezentacji  
o Szyfrowanie prezentacji za pomocą hasła, sprawdzanie prezentacji, oznaczanie wersji jako 

ostatecznej, kompresowanie multimediów, osadzanie czcionek, ograniczanie uprawnień, 
usuwanie metadanych prezentacji, sprawdzanie pod kątem problemów z dostępnością, 
sprawdzanie pod kątem problemów ze zgodnością 

 


