
Formatowanie stylami

Styl „treść tekstu”
font szeryfowy (Times New Roman – 12 pkt), zerowe wcięcie przed i po tekście, zerowy odstęp od 
góry  i  od  dołu,  wcięcie  pierwszego  wiersza  „kwadratowe”,  automatyczne  dzielenie  wyrazów, 
interlinia 1,5-wierszowa, tekst justowany obustronnie, kontrola szewców i bękartów.

Przykład:

Style nagłówkowe (tytuły i podtytuły)
font  bezszeryfowy (Arial),  interlinia  pojedyncza,  odstęp  „przed”  do  „po”  jak  2:1,  bez  wcięcia 
akapitowego,  tekst  wyjustowany do środka (nagłówek 1 i  2) i  do lewej  (nagłówek 3 i  dalsze), 
zachowuj z następnym akapitem, wielkość czcionki > 12 pkt – w zależności od hierarchii nagłówka 
(nagłówek 1 – największa czcionka), automatyczna numeracja nagłówków.

Przykład:

Styl „tabela”
font bezszeryfowy (Arial – 10 pkt), zachowuj z następnym akapitem, nie dziel akapitów, justowanie 
do prawej, odstęp od prawej (wcięcie po tekście 0,2 – 0,4cm; dane w tabeli – ta sama liczba cyfr po 
przecinku; części „po przecinku” oddzielone przecinkiem a NIE kropką), odstęp od góry i od dołu 
ok. 0,1cm.



Podstyl „tabela-boczek”
połączony ze stylem „tabela”,  justowanie do lewej,  zerowe wcięcie  przed tekstem i  po tekście, 
wytłuszczona czcionka.

Podstyl „tabela-główka”
połączony ze stylem „tabela”, justowanie do środka, zerowe wcięcie przed tekstem i po tekście, 
wytłuszczona czcionka.

Styl „tabela-podpis” (nad tabelą!)
font bezszeryfowy (Arial – 10 pkt), justowanie do lewej i prawej, ostatni wiersz do środka, zerowe 
wcięcie przed i po tekście, zerowe wcięcie akapitowe, odstęp „od góry” do „od dołu” jak 2:1 (np. 
0,4 cm i 0,2cm), nie dziel akapitów, zachowuj razem z następnym, automatyczna numeracja.

Przykład:

Styl „tabela-komentarz” (objaśnienia do tabeli – pod tabelą)
font bezszeryfowy (Arial – 10 pkt), nie dziel akapitów, NIE zachowuj razem z następnym, odstęp 
„od góry” do „od dołu” jak 1:2 (np. 0,2cm / 0,4 cm), justowanie do lewej, jeżeli pod tabelą nie ma 
objaśnień, to powinien znajdować się pusty akapit sformatowany stylem „tabela-komentarz”.

Przykład:



Styl „rysunek” (zakotwiczony jako znak)
wyjustowany do środka, razem z następnym akapitem.

Styl „rysunek-podpis” (podpis rysunku znajduje się pod rysunkiem!)
font bezszeryfowy (Arial – 10 pkt), nie dziel akapitów, NIE razem z następnym, odstęp „od góry” 
do „od dołu” jak 1:2 (np. 0,2cm / 0,4cm), automatyczna numeracja, zerowe wcięcie przed i po 
tekście, bez wcięcia akapitu, wyjustowany do lewej i prawej, ostatni wiersz do środka.

Przykład:


