
Automatyczny spis treści 

 

 

Przydatnym elementem każdego dłuższego dokumentu (np. gazety, pracy dyplomowej) 
jest spis treści. Dużą niewygodą byłoby przygotowywanie go bez pomocy komputera – 
sprawdzanie, na której stronie znajduje się tytuł kolejnych rozdziałów czy podrozdziałów. 
Wprowadzenie jakiejkolwiek poprawki zaburzającej strukturę już przygotowanego dokumentu 
wiązałoby się ze żmudną pracą – należałoby ponownie przejrzeć dokument i sprawdzić, czy 
numery stron w spisie i dokumencie się zgadzają. Poza tym, po co wyważać otwarte drzwi, 
edytory tekstu typu Word czy OpenOffice Writer mają opcję pozwalającą wykonać go 
automatycznie. 

 

 

Style  

Najpierw należy ustalić na jakiej podstawie spis będzie tworzony. W tym celu trzeba 
skorzystać z opcji Style  znajdującej się w zakładce Narzędzia główne.  

  

 

 

Zwykle do zrobienia automatycznego spisu treści korzysta się ze stylu Nagłówek . Każdy 
styl można dowolnie modyfikować według własnego uznania. Aby to zrobić, należy otworzyć 
okno Style .  

 

 



 

Następnie wybiera się styl, który chce się zmodyfikować i z rozwiniętego menu otwiera 
pozycję Modyfikuj .  

 

W nowo otwartym oknie widoczny jest podgląd wybranego stylu. Można dokonać 
podstawowych zmian w formatowaniu czcionki oraz wyrównaniu tekstu.  

 
 

Gdy chcemy przeprowadzić pełniejsze formatowanie, należy rozwinąć listę Format  i wybrać 
ten element, który ma być zmieniony. 



Spis treści 

 

Po zdefiniowaniu stylu, w jakim ma być wyróżniony tytuł rozdziału lub podrozdziału 
należy go zastosować do odpowiedniego tekstu. Kursor myszy umieszcza się w tekście 
i wybiera odpowiedni styl.  

  
 

Po zastosowaniu wybranego stylu do wszystkich tytułów, które powinny pojawić się 
w spisie treści, można przystąpić do jego utworzenia. Jeżeli w trakcie pracy błędnie 
zastosowano styl do jakiegoś tytułu, nie należy się tym martwić, gdyż w każdej chwili można 
spis treści uaktualnić. 

 

Proces wstawiania automatycznego spisu treści zaczyna się od ustawienia kursora 
w miejscu, w którym ten spis ma się znajdować. Następnie w zakładce Odwołania , po lewej 
stronie odszukujemy blok Spis tre ści. 

 

 



Po wybraniu polecenia Spis tre ści  w rozwijalnym menu należy wskazać odpowiedni układ 
spisu. 

 
Do naszego dokumentu zostanie wstawiony spis treści oparty na wybranym i zastosowanym 
stylu nagłówka.  

 

Ustawiając kursor w dowolnym miejscu spisu treści, można go aktualizować lub zmienić 
jego wygląd. 

 



Należy pamiętać, że po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w dokumencie spis treści 
należy uaktualnić, gdyż edytor tekstu nie robi tego automatycznie. Można w tym celu 
wykorzystać ikonę Aktualizuj spis tre ści  w menu spisu lub w zakładce Odwołania  w bloku 
Spis tre ści .   

 

W programie Publisher nie można zrobić automatycznego spisu treści. 


