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Temat: okument tekstowy LaTe rysunki tabele wzory matematyczne
listingi kodu odsyłacze rzy isy, indeksy s isy bibliograficzne, tabel,
rysunk w, wzor w i tre ci metadane P .

Zadanie 1.
Efekt: Plik PDF z tre ci i formatowaniem liku Lem.pdf .
Wymagania: ormat dokumentu

– szablon (klasa) article, kartka , domy lna czcionka t
– szeroko margines w 2cm
– kodowanie utf , j zyk olski.
etadane liku PDF

– tytuł Laboratorium 2,
– autor twoje imi i nazwisko,
– tematyka Dokument tekstowy LaTeX,
– słowa kluczowe Stanisław Lem, fantastyka, wzory, kod.
olorowe hi erł cza (odsyłacze) do stron internetowych, rzy is w, ozycji literatury, etykiet tabel

i wzor w (jak w rzykładowym liku).
isy rysunk w, tabel, tytuł w ksi żek Lema (indeksu haseł).
is literatury (format abbrv) na odstawie liku BibTeX (.bib), zawieraj cego

– artykuł z czaso isma o isany jako @Article,
– doktorat o isany jako @PhdThesis,
– ksi żk o isan jako @Book,
– stron internetow o isan jako @Online,

is tre ci zawieraj cy nagł wki owyższych s is w, i nagł wki rozdział w ( oziomy, czyli od
rozdziału do od odrozdziału).
r dło tekstu i rysunk w

– rozdział Wiki edia tanisław Lem
– rozdział 2 Wiki edia Lista ierwszych wyda dzieł tanisława Lema drukiem zwartym.
dst y nad aka itami rozdziału

– nad ierwszym aka item ( Stanisław Herman Lem (ur. 2 lub wrze nia 2 ) duży
– nad drugim i trzecim aka item redni
– nad kolejnymi aka itami normalny.
Listy definiuj ce i wyliczeniowe w rozdziale
– elementy listy wyliczeniowej (otoczenie itemize) zaczynaj si kro k lub my lnikiem,
– elementy listy definiuj cej (otoczenie description) zaczynaj si rokiem,
– odst mi dzy elementami listy t.
ysunki w rozdziale

– rysunek otoczenie wrapfigure, szeroko ,2 szeroko ci linii tekstu, odst nad rysunkiem
t, odst od rysunkiem t

– rysunek 2 otoczenie figure, cała szeroko linii tekstu
– rysunek otoczenie wrapfigure, szeroko szeroko ci linii tekstu, odst nad rysunkiem

t, odst od rysunkiem t
– rysunek otoczenie figure, szeroko 2 szeroko ci linii tekstu.
Pod isy ilustracji i tabel mała czcionka (footnotesize).
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umeracja tabel i wzor w zawiera numer rozdziału.
Tabele w rozdziale 2 z oł czonymi kom rkami w wierszu i kolumnie (jak w rzykładowym liku).
Wzory w rozdziale z numeracj o rawej stronie (jak w rzykładowym liku).
Listing kodu w rozdziale formatowanie zgodnie z j zykiem lub .
Wyrazy fantastyczno-naukowe i futurologiczno-filozoficzne w rozdziale owinny mie ł cznik
nierozdzielaj cy, za isywany znakiem .
łożony tekst nie owinien mie samotnych s jnik w (it .) na ko cu wierszu. ależy rzenie je

do nast nej linii, zast uj c s acj o s jniku znakiem .

Wskazówki
Marginesy strony

zeroko marginesu można ustawi , dodaj c akiet geometry z arametrem margin=<szerokość>, n .
\usepackage[margin=2.5cm]{geometry}.

Metadane PDF
etadane liku PDF można ustawi oleceniem \hypersetup{<metadane>} z akietu hyperref, n .

\hypersetup{pdfauthor={AdamMazur},pdftitle={Wiersze}}.
Wybrane metadane pdfauthor (autor), pdftitle (tytuł), pdfsubject (temat), pdfkeywords (słowa kluczowe),
linkcolor (kolor wewn trznych link w), citecolor (kolor link w literatury), filecolor (kolor link w do liku),
urlcolor (kolor link w www).

Hiperłącza
utomatyczne generowanie hi erł czy dla wszystkich odno nik w można wykona , dodaj c akiet hyper-

ref, ewentualnie z o cj colorlinks=true, kt ra owoduje automatyczne kolorowanie hi erł czy, n .
\usepackage[colorlinks=true]{hyperref}.

Spis rysunków
is rysunk w można utworzy oleceniem \listoffigures.

Spis tabel
is tabel można utworzy oleceniem \listoftables.

Indeks haseł
Indeks haseł można utworzy oleceniem \printindex z akietu makeidx, kt re umieszcza w indeksie
wszystkie hasła odane w oleceniu \index{<hasło>} z odno nikami do ich ołożenia w liku.
Przykład wstawienia hasła Eden z odno nikiem do jego ołożenia w liku Eden\index{Eden}.

Spis literatury
is literatury na odstawie liku BibTeX (.bib) można utworzy oleceniem \bibliography{<plik>},

n . \bibliography{literatura}.
Przykłady zawarto ci liku ibTe z ozycjami do s isu literatury ibTe (Wiki edia).
tyl za isu każdej ozycji w s isie literatury można ustawi oleceniem \bibliographystyle{<styl>},

n . \bibliographystyle{abbrv}.
Spis treści

is tre ci można utworzy oleceniem \tableofcontents.
Poziom nagł wk w rozdział w, kt re maj by wł czone do s isu tre ci, można ustawi oleceniem
\setcounter{tocdepth}{<poziom>}, n . \setcounter{tocdepth}{2}.
odanie nagł wka s isu rysunk w, tabel, literatury lub indeksu haseł można wykona , umieszczaj c ole

cenie \addcontentsline{toc}{<poziom-nagłówka>}{<nazwa-nagłówka>} od oleceniem tworz cym
w s is lub indeks, n .
\addcontentsline{toc}{section}{\listfigurename}
\addcontentsline{toc}{section}{\listtablename}
\addcontentsline{toc}{section}{Literatura}
\addcontentsline{toc}{section}{\indexname}

Odstęp nad akapitem
uży lub redni odst nad aka item można wstawi oleceniem \medskip lub \bigskip (od owiednio).

2

https://pl.wikipedia.org/wiki/BibTeX#Przyk.C5.82ady


Technologie Informacyjne Laboratoria nr 2

Odstęp między elementami listy
dst mi dzy elementami listy wyliczeniowej, numerowanej czy definuj cej można ustawi oleceniem

\setlist[itemize]{<parametry>} z akietu enumitem, n . można go usun dla z list wyliczeniowych
oleceniem \setlist[itemize]{noitemsep,topsep=0pt}.

Rysunek nieotoczony tekstem
ysunek nieotoczony tekstem można umie ci oleceniem \includegraphics[<rozmiar>]{<plik>}

z akietu graphicx, w otoczeniu \begin{figure}[<położenie-rysunku>]<rysunek>\end{figure}.
by rysunek znalazł si dokładnie tam, gdzie chcemy, jego ołożeniem owinno by h!.
ozmiar ilustracji można uzależni od szeroko ci linii tekstu (\linewidth).

Pod is rysunku można wstawi oleceniem \caption{<podpis>}.
Przykład wstawienia ilustracji o szeroko ci szeroko ci linii tekstu, wyr wnanej do rodka
\begin{figure}[h!]
\centering
\includegraphics[width=0.4\linewidth]{rys.jpg}
\caption{Podpis.}

\end{figure}
Rysunek otoczony tekstem

ysunek otoczony tekstem można umie ci oleceniem \includegraphics[<rozmiar>]{<plik>}
z akietu wrapfig w otoczeniu
\begin{wrapfigure}[<wysokość>]{<wyrównanie>}{<szerokość>}<figure>\end{wrapfigure}.
ozmiar ilustracji można uzależni od szeroko ci linii tekstu, gdzie \linewidth jest szeroko ci ramki

otoczenia wrapfigure.
Wysoko ramki otoczenia wrapfigure odaje si w liczbie wierszy otaczaj cego go tekstu.
dst nad i od ilustracj można zmniejszy oleceniem \vspace{<wysokość>}.

Przykład wstawienia ilustracji o wysoko ci linii tekstu, szeroko ci szeroko ci linii tekstu, wyr w
nanej do lewej
\begin{wrapfigure}[13]{L}{0.4\textwidth}
\vspace{-10pt}
\includegraphics[width=\linewidth]{Lem1.jpg}
\vspace{-15pt}
\caption{StanisławLemw1966roku}

\end{wrapfigure}
Podpis ilustracji, tabeli itp.

Pod is rysunku można wstawi oleceniem \caption{<podpis>}.
ormatowanie od is w ilustracji, tabel, wzor w it . można ustawi , dodaj c akiet

\usepackage[font={<czcionka-podpisu>},labelfont=<czcionka-etykiety-podpisu>]{caption}.
G rny odst od isumożna ustawi oleceniem \captionsetup[<element>]{aboveskip=<wysokość>},
a dolny \captionsetup[<element>]{aboveskip=<wysokość>}, n .
\captionsetup[table]{aboveskip=3pt}
\captionsetup[table]{belowskip=3pt}.

Numer ilustracji, tabeli itp.
umer rozdziału można doda do numeru od isu ilustracji, tabeli, wzoru it . oleceniem

\numberwithin{<co>}{<poziom-rozdziału>}, n . \numberwithin{equation}{section}.
Tabela

Tabel można zdefiniowa w otoczeniu \begin{tabular}{<format-kolumn>}<tabela>\end{tabular}.
om rki jednego wiersza można oł czy oleceniem

\multicolumn{<liczba-komórek>}{<format-komórki>}{<zawartość>}.
om rki jednej kolumny można oł czy oleceniem

\multirow{<liczba-komórek>}{<szerokość>}{<zawartość>} z akietu multirow.
Przykłady definicji tabel i ł czenia kom rek LaTe Tables.
Pod is rysunku można wstawi oleceniem \caption{<podpis>}.
Tak zdefiniowan tabel wraz z od isem można umie ci w otoczeniu
\begin{table}[<położenie>]<podpis><tabela>\end{table}.
by tabela znalazła si dokładnie tam, gdzie chcemy, jej ołożeniem owinno by h!.
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Wzór
Wz r z automatyczn numeracj można umie ci w otoczeniu \begin{equation}<wzór>\end{equation}
definuje si go rzy omocy symboli z akietu amsmath.

Przypis dolny
Przy is dolny można wstawi oleceniem \footnote{<przypis>}, umieszczaj c go w miejscu, gdzie ma
ojawi si odsyłacz do rzy isu, n . \footnote{Treść przypisu.}

Odsyłacz do literatury
dsyłacz do literatury można wstawi oleceniem \cite{<literatura>}, z nazw cytowanej literatury

z liku ibTe . awiasy kwadratowe zostan dodane automatycznie, n . \cite{Lem2005}.
Odsyłacz do rysunku, tabeli, wzoru itp.

dsyłacz do rysunku, tabeli, wzoru it . można wstawi oleceniem \ref{<etykieta>}, zawieraj cym na
zw jego etykiety, n . \ref{rys1}.
tykiet do rysunku, tabeli, wzoru it . można umie ci w jego otoczeniu oleceniem \label{<etykieta>},

n . \label{rys1}.
Listing kodu

Listing kodu można wstawi w otoczeniu \begin{lstlisting}<kod>\end{lstlisting} z akietu
listings.
utomatyczne formatowanie kodu można ustawi oleceniem \lstset{language=<język>} rzed oto

czeniem lstlisting, n . \lstset{language=C++}.
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