
 

Skróty klawiaturowe 

Klawisze skrótu 

Używając klawiszy skrótu, można szybko wykonywać często powtarzane zadania. 
Na przykład, naciskając klawisze CTRL+B, można zmienić czcionkę zaznaczonego 
tekstu na pogrubioną.  

Klawisze używane przy pracy z dokumentami 

Aby Naciśnij 

Utworzyć nowy dokument CTRL+N 

Otworzyć dokument CTRL+O 

Zamknąć dokument CTRL+W 

Zapisać dokument CTRL+S 

Opuścić program Word ALT+F4 

Znaleźć tekst, sformatowanie i 
elementy specjalne 

CTRL+F 

Powtórzyć wyszukiwanie ALT+CTRL+Y 

Zamienić tekst, określone 
sformatowanie i elementy specjalne 

CTRL+H 

Przejść do strony, zakładki, 
przypisu, tabeli, komentarza, 
rysunku lub innego miejsca 

CTRL+G 

Powrócić do strony, zakładki, 
przypisu, tabeli, komentarza, 
rysunku lub innego miejsca 

ALT+CTRL+Z 

Przeglądać dokument ALT+CTRL+HOME 

Anulować czynność ESC 

Cofnąć czynność CTRL+Z 

Ponowić lub powtórzyć czynność CTRL+Y 

Klawisze używane do formatowania znaków i akapitów 

Formatowanie znaku  

Aby Naciśnij 

Zmienić czcionkę CTRL+SHIFT+F 

Zwiększyć rozmiar czcionki CTRL+SHIFT+> 

Zmniejszyć rozmiar czcionki CTRL+SHIFT+< 

Zwiększyć rozmiar czcionki o jeden 
punkt 

CTRL+] 

Zmniejszyć rozmiar czcionki o jeden 
punkt 

CTRL+[ 

Zmienić wielkość liter SHIFT+F3 

Zmienić litery na wersaliki CTRL+SHIFT+A 

Zastosować pogrubienie CTRL+B 

Zastosować podkreślenie CTRL+U 



 

Aby Naciśnij 

Podkreślić tylko wyrazy (spacje nie 
będą podkreślone) 

CTRL+SHIFT+W 

Podwójnie podkreślić tekst CTRL+SHIFT+D 

Sformatować tekst jako ukryty CTRL+SHIFT+H 

Zastosować kursywę CTRL+I 

Sformatować litery jako kapitaliki CTRL+SHIFT+K 

Zastosować indeks dolny (odstęp 
automatyczny) 

CTRL+ZNAK RÓWNOŚCI 

Zastosować indeks górny (odstęp 
automatyczny) 

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS 

Usunąć ręczne formatowanie 
znaków 

CTRL+SPACJA 

W zaznaczonym tekście zmienić 
czcionkę na Symbol 

CTRL+SHIFT+Q 

Wyświetli  znaki nie drukowane CTRL+SHIFT+* (gwiazdka) 

Obejrzeć sformatowanie tekstu SHIFT+F1 (następnie kliknij tekst, 
którego sformatowanie chcesz 
obejrzeć) 

Skopiować sformatowanie CTRL+SHIFT+C 

Wkleić sformatowanie CTRL+SHIFT+V 

Formatowanie akapitów 

Ustawiając odstępy między wierszami, aby Naciśnij 

Ustawić pojedyncze odstępy CTRL+1 

Ustawić podwójne odstępy CTRL+2 

Ustawić odstęp 1,5 wiersza CTRL+5 

Przed akapitem dodać lub usunąć odstęp 
jednowierszowy 

CTRL+0 (zero) 

 

Aby ustawiając wyrównanie i wcięcia akapitu, Naciśnij 

Wyrównać akapit do środka CTRL+E 

Wyrównać akapit do lewej i prawej CTRL+J 

Wyrównać akapit do lewej CTRL+L 

Wyrównać akapit do prawej CTRL+R 

Wciąć akapit z lewej CTRL+M 

Usunąć wcięcie akapitu z lewej CTRL+SHIFT+M 

Utworzyć wysunięcie CTRL+T 

Zlikwidować wysunięcie CTRL+SHIFT+T 

Usunąć sformatowanie akapitu CTRL+Q 

 

Aby Naciśnij 

Zastosować styl CTRL+SHIFT+S 

Uruchomić Autoformatowanie ALT+CTRL+K 

Zastosować styl Standardowy CTRL+SHIFT+N 



 

Aby Naciśnij 

Zastosować styl Nagłówek 1 ALT+CTRL+1 

Zastosować styl Nagłówek 2 ALT+CTRL+2 

Zastosować styl Nagłówek 3 ALT+CTRL+3 

Zastosować styl Lista CTRL+SHIFT+L 

Klawisze używane do edycji i przenoszenia tekstu i grafiki 

Usuwanie tekstu i grafiki 

Aby Naciśnij 

Usunąć jeden znak  BACKSPACE 

Usunąć jeden wyraz na lewo CTRL+BACKSPACE 

Usunąć jeden znak na prawo DELETE 

Usunąć jedno słowo na prawo CTRL+DELETE 

Wyciąć zaznaczony tekst do 
Schowka 

CTRL+X 

Cofnąć ostatnią czynność CTRL+Z  

Wyciąć do Kolekcji CTRL+F3 

Kopiowanie i przenoszenie tekstu i grafiki 

Aby Naciśnij 

Skopiować tekst lub grafikę CTRL+C 

Przenieść tekst lub grafikę F2 (następnie przesuń punkt 
wstawiania i naciśnij klawisz 
ENTER) 

Utworzyć element Autotekstu ALT+F3 

Wkleić zawartość Schowka CTRL+V 

Wkleić zawartość Kolekcji CTRL+SHIFT+F3 

 

Wstawianie znaków specjalnych 

Aby wstawić Naciśnij 

Pole CTRL+F9 

Element Autotekstu ENTER (po wpisaniu pierwszych 
kilku znaków nazwy elementu 
Autotekstu i po ukazaniu się 
Etykietki ekranowej) 

Podział wiersza SHIFT+ENTER 

Podział strony CTRL+ENTER 

Podział kolumny CTRL+SHIFT+ENTER 

Łącznik opcjonalny CTRL+ŁĄCZNIK 

Łącznik nierozdzielający CTRL+SHIFT+ŁĄCZNIK 

Spację nierozdzielającą CTRL+SHIFT+SPACJA 

Znak zastrzeżenia praw autorskich ALT+CTRL+C 



 

Aby wstawić Naciśnij 

Zastrzeżony znak towarowy ALT+CTRL+R 

Znak towarowy ALT+CTRL+T 

Wielokropek ALT+CTRL+kropka 

Zaznaczanie tekstu i grafiki 

Tekst można zaznaczyć, naciskając i przytrzymując klawisz SHIFT i jednocześnie 
naciskając klawisze służące do przesuwania punktu wstawiania. 

Aby rozszerzy zaznaczony obszar Naciśnij 

O jeden znak w prawo SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO 

O jeden znak w lewo SHIFT+STRZAŁKA W LEWO 

Do końca wyrazu CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W 
PRAWO 

Do początku wyrazu CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W 
LEWO 

Do końca wiersza SHIFT+END 

Do początku wiersza SHIFT+HOME 

O jeden wiersz w dół SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ 

O jeden wiersz w górę SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ 

Do końca akapitu CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ 

Do początku akapitu CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W 
GÓRĘ 

O jeden ekran w dół SHIFT+PAGE DOWN 

O jeden ekran w górę SHIFT+PAGE UP 

Do końca okna ALT+CTRL+PAGE DOWN 

Do początku dokumentu CTRL+SHIFT+HOME 

Na cały dokument CTRL+A 

Do pionowego bloku tekstu CTRL+SHIFT+F8, a następnie użyj 
klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz 
ESC, aby anulować tryb 
zaznaczania. 

Do określonego położenia w 
dokumencie 

F8+klawisze strzałek. Naciśnij 
klawisz ESC, aby anulować tryb 
zaznaczania. 

 

Wskazówka Jeśli znasz kombinację klawiszy, za pomocą których można przesuwać punkt 
wstawiania, możesz zaznaczyć tekst, używając tej samej kombinacji i 
przytrzymując klawisz SHIFT. Na przykład, za pomocą kombinacji 
CTRL+STRZAŁKA W PRAWO można przesunąć punkt wstawiania o jeden 
wyraz, a kombinacja CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO służy do 
zaznaczania tekstu od punktu wstawiania do początku następnego wyrazu. 

Zaznaczanie tekstu i grafiki w tabeli 

Aby Naciśnij 

Zaznaczyć zawartość następnej 
komórki 

TAB 



 

Aby Naciśnij 

Zaznaczyć zawartość poprzedniej 
komórki 

SHIFT+TAB 

Rozszerzyć zaznaczony fragment 
tabeli do sąsiednich komórek 

Naciśnij i przytrzymaj klawisz 
SHIFT, po czym kilkakrotnie naciśnij 
klawisz strzałki. 

Zaznaczyć kolumnę Kliknij górną lub dolną komórkę 
kolumny. Przytrzymując klawisz 
SHIFT, kilkakrotnie naciśnij klawisz 
STRZAŁKA W GÓRĘ lub 
STRZAŁKA W DÓŁ. 

Rozszerzyć zaznaczony obszar 
(blok) 

CTRL+SHIFT+F8, a następnie użyj 
klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz 
ESC, aby anulować tryb 
zaznaczania. 

Zmniejszyć wielkość zaznaczonego 
obszaru 

SHIFT+F8 

Zaznaczyć całą tabelę ALT+5 na klawiaturze numerycznej 
(klawisz NUM LOCK musi być 
wyłączony) 

Rozszerzanie zaznaczonego obszaru 

Aby Naciśnij 

Włączyć tryb rozszerzania F8 

Zaznaczyć najbliższy znak F8, a następnie klawisz STRZAŁKA 
W LEWO lub STRZAŁKA W 
PRAWO 

Zwiększyć wielkość zaznaczonego 
obszaru 

F8 (naciśnij raz, aby zaznaczy 
wyraz; naciśnij dwa razy, aby 
zaznaczyć zdanie, itd.) 

Zmniejszyć wielkość zaznaczonego 
obszaru 

SHIFT+F8 

Wyłączyć tryb rozszerzania ESC 

Przenoszenie punktu wstawiania 

Aby przenieś punkt wstawiania Naciśnij 

O jeden znak w lewo STRZAŁKA W LEWO 

O jeden znak w prawo STRZAŁKA W PRAWO 

O jeden wyraz w lewo CTRL+STRZAŁKA W LEWO 

O jeden wyraz w prawo CTRL+STRZAŁKA W PRAWO 

O jeden akapit w górę CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ 

O jeden akapit w dół CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ 

O jedną komórkę w lewo (w tabeli) SHIFT+TAB 

O jedną komórkę w prawo (w tabeli) TAB 

O jeden wiersz w górę STRZAŁKA W GÓRĘ 

O jeden wiersz w dół STRZAŁKA W DÓŁ 



 

Aby przenieś punkt wstawiania Naciśnij 

Na koniec wiersza END 

Na początek wiersza HOME 

Na początek okna ALT+CTRL+PAGE UP 

Na koniec okna ALT+CTRL+PAGE DOWN 

O jeden ekran w górę (przewijanie) PAGE UP 

O jeden ekran w dół (przewijanie) PAGE DOWN 

Na początek następnej strony CTRL+PAGE DOWN 

Na początek poprzedniej strony CTRL+PAGE UP 

Na koniec dokumentu CTRL+END 

Na początek dokumentu CTRL+HOME 

Do poprzedniej poprawki SHIFT+F5 

Do miejsca, w którym znajdował się 
punkt wstawiania, gdy dokument był 
ostatnio zamykany 

SHIFT+F5 

Poruszanie się w tabeli 

Aby w tabeli przejść do Naciśnij 

Następnej komórki w wierszu TAB 

Poprzedniej komórki w wierszu SHIFT+TAB 

Pierwszej komórki w wierszu ALT+HOME 

Ostatniej komórki w wierszu ALT+END 

Pierwszej komórki w kolumnie ALT+PAGE UP 

Ostatniej komórki w kolumnie ALT+PAGE DOWN 

Poprzedniego wiersza STRZAŁKA W GÓRĘ 

Następnego wiersza STRZAŁKA W DÓŁ 

Wstawianie akapitów i tabulatorów do tabeli 

Aby wstawić Naciśnij 

Nowe akapity do komórki ENTER 

Tabulatory do komórki CTRL+TAB 

Klawisze używane do tworzenia korespondencji seryjnej 

Używając polecenia Korespondencja seryjna, aby Naciśnij 

Przejrzeć korespondencję seryjną ALT+SHIFT+K 

Scalić dokument ALT+SHIFT+N 

Drukować scalone dokumenty ALT+SHIFT+M 

Przystąpić do edycji dokumentu danych 
korespondencji seryjnej 

ALT+SHIFT+E 

Wstawić pole korespondencji seryjnej ALT+SHIFT+F 

Klawisze do przeglądania dokumentów 

Aby Naciśnij 

Wstawić komentarz ALT+CTRL+M. 



 

Aby Naciśnij 

Włączyć lub wyłączyć znaczniki 
poprawek 

CTRL+SHIFT+E 

Przechodzić między dokumentem 
głównym a jego dokumentami 
podrzędnymi 

CTRL+\ 

Przejść do początku komentarza CTRL+HOME 

Przejść do końca komentarza CTRL+END 

Klawisze używane do drukowania i podglądu dokumentów 

Aby Naciśnij 

Wydrukować dokument CTRL+P 

Przełączyć się na podgląd wydruku ALT+CTRL+I 

Przenieść się o jedną stronę 
podglądu w przód lub w tył przy 
włączonym pomniejszeniu 

PAGE UP lub PAGE DOWN 

Przenieść się na pierwszą stronę 
podglądu przy włączonym 
pomniejszeniu 

CTRL+HOME 

Przenieść się na ostatnią stronę 
podglądu przy włączonym 
pomniejszeniu 

CTRL+END 

Klawisze używane do pracy z polami 

Aby wstawić Naciśnij 

Pole DATE ALT+SHIFT+D 

Pole LISTNUM ALT+CTRL+L 

Pole PAGE ALT+SHIFT+P. 

Pole TIME ALT+SHIFT+T 

Puste pole CTRL+F9 

Zaktualizować informacje połączone 
w dokumencie źródłowym programu  
Word 

CTRL+SHIFT+F7 

Zaktualizować zaznaczone pola F9 

Odłączy pole CTRL+SHIFT+F9 

Przełączy pomiędzy wyświetlaniem 
kodu pola a jego wynikiem 

SHIFT+F9 

Przełączy pomiędzy wyświetlaniem 
kodów wszystkich pól a ich 
wynikami 

ALT+F9 

Wykonać skok lub uruchomić makro 
z pola wyświetlającego wynik pola 
GOTOBUTTON lub 
MACROBUTTON. 

ALT+SHIFT+F9 

Przejść do następnego pola F11 



 

Aby wstawić Naciśnij 

Przejść do poprzedniego pola SHIFT+F11 

Zablokować pole CTRL+F11 

Odblokować pole CTRL+SHIFT+F11 

Klawisze używane przy pracy w widoku konspektu dokumentu  

Aby na widoku konspektu  Naciśnij 

Przenieść akapit na wyższy poziom ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO 

Przenieść akapit na niższy poziom ALT+SHIFT+STRZAŁKA W 
PRAWO 

Przenieść do poziomu tekstu 
podstawowego 

CTRL+SHIFT+N 

Przenieść zaznaczone akapity w 
górę 

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ 

Przenieść zaznaczone akapity w dół ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ 

Rozwinąć tekst pod nagłówkiem ALT+SHIFT+ZNAK RÓWNOŚCI 

Zwinąć tekst pod nagłówkiem ALT+SHIFT+ZNAK MINUS 

Rozwinąć lub zwinąć cały tekst lub 
wszystkie nagłówki 

ALT+SHIFT+A lub klawisz gwiazdki 
(*) na klawiaturze numerycznej 

Ukryć lub wyświetlić formatowanie 
znaków 

Klawisz kreski ułamkowej (/) na 
klawiaturze numerycznej 

Pokazać pierwszy wiersz tekstu lub 
cały tekst 

ALT+SHIFT+L 

Pokazać wszystkie nagłówki o stylu 
Nagłówek 1 

ALT+SHIFT+1 

Pokazać wszystkie nagłówki aż do 
stylu Nagłówek n 

ALT+SHIFT+n 

Klawisze dla menu 

Aby Naciśnij 

Wyświetlić menu podręczne SHIFT+F10 

Uaktywnić pasek menu F10 

Klawisze używane przy pracy ze stronami WWW 

Aby Naciśnij 

Wstawić hiperłącze CTRL+K 

Przejść o jedną stronę do tyłu ALT+STRZAŁKA W LEWO 

Przejść o jedną stronę do przodu ALT+STRZAŁKA W PRAWO 

Odświeżyć F9 

Klawisze używane przy pracy z odsyłaczami, przypisami dolnymi i 
przypisami końcowymi 

Aby Naciśnij 

Oznaczyć hasło spisu treści ALT+SHIFT+O 



 

Aby Naciśnij 

Oznaczyć hasło indeksu ALT+SHIFT+X 

Wstawić przypis dolny ALT+CTRL+F 

Wstawić przypis końcowy ALT+CTRL+E 

Klawisze funkcyjne 

 Klawisz 
funkcyjny 

Shift Ctrl Ctrl+Shift Alt Alt+Shift Ctrl+Alt 

F1 Pomoc 
bieżąca  

Pomoc 
kontekstowa 
lub 
pokazywanie 
sformatowani
a 

wyświetla lub 
ukrywa wstążkę. 

 Przejdź do 
następnego 
pola 

Przejdź do 
poprzednieg
o pola 

Wyświetl 
Informacje o 
systemie 
Microsoft 
Windows 

F2 Przenieś 
tekst lub 
grafikę 

Kopiuj tekst Polecenie Drukuj   Polecenie 
Zapisz  

Polecenie 
Otwórz ( 

F3 Wstaw 
element 
Autotekstu 

Zmień 
wielkość liter 

Wytnij do Kolekcji Wstaw 
zawartość 
Kolekcji 

Utwórz 
element 
Autotekstu  

  

F4 Powtórz 
ostatnią 
czynność 

Powtórz 
czynność 
Znajdź lub 
Przejdź do 

Zamknij okno  Zamknij 
program 
Word 

  

F5 polecenie 
Przejdź do  

Przejdź do 
poprzedniej 
poprawki 

 Edytuj 
zakładkę 

Przywróć 
rozmiar okna 
programu 

  

F6 Przejdź do 
następnego 
okienka 

Przejdź do 
poprzedniego 
okienka 

Przejdź do 
następnego okna 

Przejdź do 
poprzedniego 
okna 

   

F7 Polecenie 
Pisownia 
lub 
Redaktor 

Polecenie 
Tezaurus 

 Aktualizuj 
informacje 
połączone w 
dokumencie 
źródłowym 
programu 
Word 

Znajdź 
następny błąd 
pisowni  

Translator 
lub 
Poszukiwan
ie (ver) 

 

F8 Rozszerz 
wybór 

Pomniejsz 
zaznaczenie 

Polecenie 
Rozmiar (menu 
sterowania 
dokumentu) 

Rozszerz 
zaznaczenie 
(lub blok) 

Uruchom 
makro 

  

F9 Aktualizuj 
zaznaczone 
pola 

Przełączaj 
pomiędzy 
kodem pola i 
jego wynikiem 

Wstaw puste 
pole 

Odłącz pole Przełączaj 
pomiędzy 
wszystkimi 
kodami  pól i 
ich wynikami 

Wykonaj 
skok lub 
uruchom 
makro z 
pola 
wyświetlają
cego wynik 
pola 
GOTOBUT
TON lub 
MACROBU
TTON. 

 

F10 Uaktywnij 
pasek menu 

Wyświetl 
menu 
podręczne 

Maksymalizuj 
okno dokumentu 

Uaktywnij 
linijkę 

Maksymalizuj 
okno 
programu 

  

F11 Przejdź do 
następnego 
pola 

Przejdź do 
poprzedniego 
pola 

Zablokuj pole Odblokuj pole Wyświetl kod 
programu w 
języku Visual 
Basic 

  



 

 Klawisz 
funkcyjny 

Shift Ctrl Ctrl+Shift Alt Alt+Shift Ctrl+Alt 

F12 Polecenie 
Zapisz jako 
(menu Plik) 

Polecenie 
Zapisz (menu 
Plik) 

Polecenie Otwórz 
(menu Plik) 

Polecenie 
Drukuj (menu 
Plik) 

   

 

Przykłady wyszukiwania z użyciem 
symboli wieloznacznych 

Możliwe jest zwiększenie efektywności wyszukiwania poprzez użycie poniższych 
symboli wieloznacznych. Jeżeli w oknie dialogowym Znajdź lub Zamień nie jest 
widoczne pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych, kliknij przycisk Więcej. 
Następnie zaznacz pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych i wpisz w polu 
Znajdź symbol wieloznaczny wraz z resztą tekstu. 

Aby w szybki sposób wprowadzić symbol wieloznaczny do pola Znajdź, kliknij przycisk 

Specjalne i kliknij symbol. 

Aby odnaleźć Użyj symbolu Przykłady 

Dowolny pojedynczy 
znak 

? k?t wyszuka "kit" i "kot". 

Dowolny ciąg znaków * k*c wyszuka "koc" i "kopiec". 

Jeden z podanych 
znaków 

[ ] k[oi]t wyszuka "kot" i "kit". 

Dowolny pojedynczy 
znak z podanego 
zakresu 

[-]  [k-t]ok wyszuka "sok" i "kok"; 
zakres musi być podany w 
porządku rosnącym. 

Dowolny pojedynczy 
znak z wyjątkiem znaku 
podanego w nawiasie 

[!] kr[!o]k znajdzie "kruk", ale nie  
"krok". 

Dowolny pojedynczy 
znak z wyjątkiem 
znaków z podanego w 
nawiasach zakresu 

[!x-z] k[!a-b]t wyszuka "kit" i "kot", ale nie 
"kat" ani "kąt". 

Dokładnie n powtórzeń 
poprzedniego znaku lub 
wyrażenia 

{n} pan{2}a wyszuka "panna", ale nie 
"pana". 

Przynajmniej n 
powtórzeń 
poprzedniego znaku lub 
wyrażenia 

{n,} pan{1,}a wyszuka "pana" i "panna". 

Od n do m powtórzeń 
poprzedniego znaku lub 
wyrażenia 

{n,m} 10{1,3} wyszuka "10", "100" i 
"1000". 

Jedno lub więcej 
powtórzeń 

@ pan@a wyszuka "panna" i "pana". 



 

Aby odnaleźć Użyj symbolu Przykłady 

poprzedniego znaku lub 
wyrażenia 

Początek wyrazu < <(pom) wyszuka "pomiar" i 
"pomoc", ale nie "upominek". 

Koniec wyrazu > (ek)> wyszuka "kominek" i 
"dzwonek", ale nie "sekcja". 

UWAGA· Do grupowania symboli wieloznacznych i tekstu oraz do wskazania 
kolejności interpretacji wyrażenia można zastosować nawiasy. Na przykład, 
wyszukiwanie "<(ko)*(ek)>" pozwoli użytkownikowi znaleźć "kominek" i 
"kołek". 
Aby możliwe było wyszukiwanie znaków będących jednocześnie 
symbolami wieloznacznymi, należy przed symbolem umieścić znak kreski 
ułamkowej odwróconej (\). Na przykład, wyszukiwanie "\?" pozwoli 
użytkownikowi znaleźć znak zapytania. 
Użycie symbolu wieloznacznego \n do szukania wyrażenia pozwala na 
zastąpienie znalezionego wyrażenia wyrażeniem w porządku odwrotnym. 
Na przykład, wpisanie w polu Znajdź wyrażenia (Kowalski) (Jan) oraz 
wyrażenia \2 \1 w polu Zamień na spowoduje zamianę każdego wystąpienia 
wyrażenia "Kowalski Jan" na wyrażenie "Jan Kowalski". 

 


