
 

Ochrona dokumentu za pomocą hasła 

W hasłach jest uwzględniana wielkość liter, a maksymalna długość hasła to 15 znaków. 

Program Word nie oferuje możliwości odzyskania hasła w przypadku jego zapomnienia lub utraty.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Zapobieganie modyfikowaniu ostatecznej wersji pliku 

Jeśli użyjesz polecenia Oznacz jako wersję ostateczną plik programu Word będzie tylko do odczytu. Po oznaczeniu 
pliku jako wersji ostatecznej wpisywanie, polecenia edytowania i znaczniki korekty są wyłączone. 

Polecenie Oznacz jako wersję ostateczną nie jest funkcją zabezpieczeń. Każdy odbiorca elektronicznej kopii pliku 
oznaczonego jako wersja ostateczna może uzyskać możliwość jego edycji, usuwając oznaczenie pliku jako wersji 
ostatecznej. 

 

Zezwalanie na zmiany w częściach chronionego dokumentu 

Zmiany w częściach dokumentu można określić z zakładki Deweloper i Recenzja z karty Ochrona. 

 

 

Tylko fragment, który jest zaznaczony (należy zaznaczyć taki fragment wcześniej) można edytować, pozostała część 
dokumentu jest zabezpieczona hasłem. Na koniec rozpoczynamy wymuszanie ochrony. 

Lorem ipsum – tekst stosowany, jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym, pierwszy raz użyty w 
XV wieku, używany także w przemyśle elektronicznym. 

Wpisanie polecenia =lorem(3,4), pozwala na wygenerowanie tekstu (3 akapity w każdym 4 zdania) składającego się z 
łacińskich i quasi-łacińskich wyrazów, mających korzenie w klasycznej łacinie, wzorowany na fragmencie traktatu 
Cycerona „O granicach dobra i zła” (De finibus bonorum et malorum) napisanego w 45 p.n.e.  

Wpisanie polecenia =rand(3,4) losuje 3 akapity po 4 zdania każdy tekstu w języku polskim. 

Składnia tych poleceń:  

=lorem(liczba akapitów, liczba wierszy w akapicie) 

=rand(liczba akapitów, liczba wierszy w akapicie) 

  



Zadania. 

1. Wygeneruj za pomocą dowolnego polecenia, tekst o dowolnej ilości akapitów i wierszy w akapicie oznacz 
dokument jako wersję ostateczną. 

2. Wygeneruj 5 akapitów tekstu po 6 zdań w każdym za pomocą polecenia =lorem(), zabezpiecz dokument 
hasłem. 

3. Wygeneruj 6 akapitów tekstu po 4 zdania w każdym za pomocą polecenia=rand(), ograniczając edytowanie 
pozwól na możliwość edytowania tylko 2, 4 i 6 akapitu. 

4. Zapoznaj się z innym możliwościami ochrony dokumentów. Poszukaj informacji w Internecie. 

 


