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Technologie Informacyjne
Laboratoria nr 1

wersja 1.

Temat: okument tekstowy LaTe struktura dokumentu, szablony, akiety,
format czcionki i aka itu, sekcje, listy.

Zadanie 1. (nie na ocen )
Efekt: Poniższy kod uzu ełniony i skom ilowany do liku PDF.
Wymagania: zu ełnij miejsca oznaczone ***. omentarze (zaczynaj si znakiem ) informuj , co wstawi .

ka it lorem ipsum o numerze n wstaw oleceniem \lipsum[n] z akietu lipsum.
ka ity lorem ipsum o numerach n–m wstaw oleceniem \lipsum[n-m] z akietu lipsum.

Kod do uzupełnienia:
\documentclass[a4paper,10pt]{article} % szablon
\usepackage[utf8]{inputenc} % pakiet kodowania znaków
\usepackage[OT4]{polski} % pakiet języka polskiego
\usepackage[polish]{babel} % pakiet języka polskiego
\usepackage{xcolor} % pakiet z definicjami kolorów
\usepackage{lipsum} % pakiet lorem ipsum

\begin{document} % początek dokumentu

\date{***} % data zajęć
\title{***} % tytuł artykułu
\author{***} % autor artykułu
\maketitle % strona tytułowa

\renewcommand{\abstractname}{***} % tytuł streszczenia
\begin{abstract} % początek streszczenia
*** % streszczenie artykułu (dowolny tekst)
\end{abstract} % koniec streszczenia

\section{***} % dowolny tytuł rozdziału
{\color{blue}{***}} % treść rozdziału (lorem ipsum: akapit 1) na niebiesko

\subsection{***} % dowolny tytuł podrozdziału
{\color{red}{***}} % treść rozdziału (lorem ipsum: akapity 2-5) na czerwono

% lista wyliczeniowa (kilka miesięcy):
\begin{enumerate}

\item Styczeń % itd.
\end{enumerate}

\subsection{***} % dowolny tytuł podrozdziału

% lista wypunktowana (dni tygodnia):
\begin{itemize}

\item Niedziela % itd.
\end{itemize}

\section{***} % dowolny tytuł rozdziału
{\tiny{***}} % treść rozdziału (lorem ipsum: akapiy 6-10) bardzo małą czcionką

%lista definiująca (kody kilku państw):
\begin{description}

\item[PL] – Polska % itd.
\end{description}

\end{document} % koniec dokumentu
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Zadanie 2.
Efekt: Plik PDF z ierwszym rozdziałem ierwszego tomu Nad Niemnem lizy rzeszkowej.
Wymagania: zablon dokumentu book.

awarto dokumentu strona tytułowa i kolejne strony z tre ci 1. rozdziału 1. tomu.
Tytuł dokumentu Nad Niemnem.
utor dokumentu Eliza Orzeszkowa.
ata dokumentu 1888.
okument zawiera jeden rozdział i jeden odrozdział.

Podział tre ci dokumentu na aka ity, w tym wy unktowania (od my lnik w), jak w tre ci rozdziału.
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https://pl.wikisource.org/wiki/Nad_Niemnem_(wyd._1938)/Tom_pierwszy/I

