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1 Uruchomienie środowiska

Na zajęciach będziemy używać multiplatformowego edytora TEXMaker. Do popraw-
nego działania wymagana jest też instalacja dowolnej dystrybucji LATEXa.

1.1 Instalacja na własnym komputerze

1.1.1 Linux

1. Z repozytoriów używanej dystrybucji proszę zainstalować środowisko texlive. Nie-
zbędne będą na pewno paczki1:

• texlive-latex-base,

• texlive-latex-recommended,

• texlive-lang-polish,

• texlive-latex-extra,

• texlive-fonts-recommended.

2. Zainstalować edytor TEXMaker (korzystając z repozytoriów albo z oficjalnej strony).

3. Skopiować przykład 1. i spróbować go skompilować.

4. Ewentualnie doinstalować brakujące pakiety.

1.1.2 Windows

1. Proszę pobrać instalator MiKTEX z oficjalnej strony.

2. Zainstalować z domyślnymi ustawieniami.

3. W ustawieniach wybrać języki, w których będą tworzone dokumenty (w tym pol-
ski).

4. W zakładce dotyczącej pakietów ustawić pobieranie brakujących pakietów z inter-
netu.

5. Zainstalować edytor TEXMaker po pobraniu ze strony.

6. Skopiować przykład 1. i spróbować go skompilować.

1Zamiast instalowania poszczególnych paczek można też się pokusić o zainstalowanie kompletnej:
texlive-full.
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http://www.xm1math.net/texmaker/download.html
http://www.miktex.org/download
http://www.xm1math.net/texmaker/download.html


1.2 Uruchomienie środowiska w pracowni

1.2.1 Linux

Konieczne jest posiadanie aktywnego konta studenckiego na serwerze taurus.

1. Proszę uruchomić linuksa i zalogować się na swoim koncie.

2. Uruchomić TEXMakera.

3. Utworzyć i zapisać nowy plik w formacie tex.

4. Skopiować i skompilować przykład 1.

1.2.2 Windows2

Konieczne jest posiadanie aktywnego konta studenckiego na serwerze orion.

1. Proszę uruchomić windowsa i zalogować się na swoim koncie.

2. Ze strony pobrać paczkę zawierającą dystrybucję MiKTEX oraz edytor TEXMaker.

3. Rozpakować i uruchomić sam edytor oraz rozpocząć rozpakowywanie MiKTEXa.

4. Po rozpakowaniu wszystkich plików utworzyć i zapisać3 nowy plik w formacie tex.

5. Skopiować i skompilować przykład 1.

Przykład 1.

\documentclass[11pt,a4paper]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage[polish]{babel}

\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}

Żegnaj świecie\ldots
\end{document}

2 Podstawowa konfiguracja TEXMakera

W panelu konfiguracyjnym proszę dokonać poniższych ustawień.

• Przeglądarka PDF — można wybrać wbudowaną (jest również możliwość osadze-
nia jej w oknie edytora), bądź dowolną zewnętrzną.

• Folder „Build” — zaznaczenie spowoduje zapisywanie wszystkich generowanych
plików w tym folderze. Ścieżki dla ps2pdf, bibtexa i dvips prawdopodobnie trzeba
zmodyfikować ręcznie.

• Quick Build — wybrać opcję PDFLATEX+ View PDF.

• Słownik — dodać polski słownik.

• Skróty klawiszowe — przejrzeć istniejące i w razie potrzeby zdefiniować swoje.

2Uwaga, w bieżącym roku akademickim (2015/2016) nie ma możliwości pracowania pod systemem win-
dows w pracowni 226.

3W czasie zajęć proszę zapisywać swoje pliki na w katalogu temp na dysku d. Pod koniec zajęć pliki
należy przenieść na swoje konto (dysk q).
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http://orion.fis.agh.edu.pl/~klodowski/latex/LaTeX.zip


3 Dodatkowe wskazówki

3.1 Dodawanie pakietów pod linuksem

Jeśli plik nie może się skompilować ze względu na brakujące pakiety, a tychże nie ma
w repozytoriach używanej dystrybucji, należy:

1. Ściągnąć je ze strony CTAN.

2. W konsoli wpisać komendę kpsepath tex

3. Pośród wypisanych ścieżek pojawi się jedna typu /home/użytkownik/texmf/tex/

4. Stworzyć ją w swoim katalogu domowym.

5. Powyższa ścieżka jest przeszukiwana w czasie kompilacji, wystarczy zatem do niej
dodać pobrane pakiety.

4 Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Proszę stworzyć dokument klasy article, na papierze formatu A5, z czcionką o
rozmiarze 12pt. Jako treść proszę wczytać plik źródłowy: input_UTF-8 (input_ISO). Doku-
ment proszę zatytułować „Laboratorium LATEXa nr 1.”. Proszę też podać swoje imię, nazwisko
oraz aktualną datę. Całość powinna mieścić się na jednej stronie. Plik należy skompilować do
formatu DVI, następnie z pliku DVI wygenerować PS, a z niego PDF. Skompilowany dokument
powinien być zgodny ze wzorem.
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http://www.ctan.org/
http://home.agh.edu.pl/~malarz/dyd/LaTeX/lab01c1_input
http://home.agh.edu.pl/~malarz/dyd/LaTeX/lab01c1_input_win.txt
http://home.agh.edu.pl/~malarz/dyd/LaTeX/lab01c1.pdf

