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1 Styl i struktura dokumentu

LATEX w dobrodziejstwie swojego inwentarza oferuje kilka predefiniowanych klas do-
kumentów. Między innymi:

• book,

• report,

• article,

• letter,

• beamer.

Klasa określa strukturę i styl dokumentu. Dla każdej klasy można ustawić parametry
określające rozmiar papieru, rozmiar czcionki, ułożenie papieru, układ tekstu itp.

Listing 1: Struktura dokumentu

\documentclass[11pt,a4paper,twoside,twocolumn]{report}

\usepackage{lipsum}

\begin{document}

\chapter{Chapter one}

\lipsum

\section{Section one}

\lipsum[2-4]

\subsection{Subsection one}

\lipsum[5]

\subsection{Subsection two}

\lipsum[7-15]

\section{Section two}

\end{document}

Powyższy listing prezentuje prostą strukturę dokumentu klasy report przygotowa-
nego do druku na dwóch stronach kartki, z tekstem w układzie dwukolumnowym1.
Użyty pakiet lipsum pozwala na szybkie wygenerowanie bloków tekstu. Standardowe
wywołanie tworzy siedem pierwszych paragrafów, natomiast opcjonalnie można wybrać
dowolny paragraf lub zakres kilku.

1Żeby zastosować podany przykład w praktyce należy jeszcze zdefiniować sposób kodowania znaków,
język itp.
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2 Geometria

Geometrię układu strony można ustawić przy pomocy pakietu geometry. Poszcze-
gólne odległości zmienia się komendą \setlength{}{}, gdzie w pierwszym nawiasie
podaje się nazwę parametru, który ma ulec zmianie, a w drugim wartość jaka ma zo-
stać mu przypisana. Niektóre wielkości wygodnie jest ustalić jako wielokrotność innej.
Na przykład wysokość ciała dokumentu można wyrazić w liczbie linii tekstu, szerokość
marginesu jako ułamek szerokości tekstu, itp.

Do zmiany geometrii wewnątrz dokumentu służy komenda newgeometry, zaś za przy-
wracanie ustawień zdefiniowanych w preambule odpowiada polecenie restoregeometry

3 Nagłówek i stopka

Do ustawienia niestandardowej treści nagłówka i stopki z pomocą przychodzi pakiet
fancyhdr. Po załadowaniu go, korzystając z komendy \fancyhead[]{} można wpisać w
nagłówku dowolną treść (nawias klamrowy). W nawiasie kwadratowym można zazna-
czyć, w którym miejscu ma pojawić się tekst (L, C, R), a także określić czy komenda ma
dotyczyć tylko parzystych, bądź nieparzystych stron (E, O). Analogicznie w przypadku
stopki należy korzystać z komendy fancyfoot.

4 Marginalia

Wypisanie treści na marginesie dokumentu umożliwia pakiet marginnote. Treść mar-
ginaliów podaje się jako argument komendy \marginnote{}. Dodatkowo można w na-
wiasie kwadratowym dodanym na końcu komendy ustalić pozycję (w pionie) adnotacji.

5 Odnośniki

Hiperłącza aktywuje pakiet hyperref. Ustawienia sposobu oznaczania odnośników,
kolorów itp. dokonuje się przy pomocy polecenia hypersetup. W spisie treści automa-
tycznie są tworzone odnośniki do zawartych w nim sekcji. Żeby odnieść się do wybranego
obiektu w dokumencie, należy oznaczyć go komendą label i do utworzonej w ten sposób
etykiety odwołać się poleceniem ref.

6 Listy

LATEX udostępnia otoczenia do tworzenia wypunktowań oraz list numerowanych.
Pierwsze otoczenie tworzy się przy pomocy znaczników \begin{itemize} \end{itemize},
zaś drugie z użyciem \begin{enumerate} \end{enumerate}. Punkty wewnątrz znaczni-
ków w obu przypadkach oznacza się komendą \item.

Obie listy mogą być wielokrotnie zagnieżdżane, również w formie mieszanej (np.
wypunktowanie wewnątrz wyliczenia). Standardowe punktory można zmieniać doraź-
nie wpisując nowy punktor w nawiasie kwadratowym za poleceniem \item, albo glo-
balnie poprzez przedefiniowanie komend \labelitemi i \labelenumi, odpowiednio dla
wypunktowania i wyliczenia. Kolejne zagnieżdżenia oznaczane są przez \labelitemii,
\labelitemiii itd.
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7 Kolumny tekstu

Pakiet \multicol umożliwia ułożenie tekstu w zadanej liczbie kolumn. Tekst, który
ma być podzielony na kolumny umieszcza się w otoczeniu multicols. Pierwszym para-
metrem tego otoczenia (podanym w nawiasach klamrowych) jest liczba kolumn, ewentu-
alnie jako drugi parametr (w nawiasach kwadratowych) można podać nagłówek tekstu.

8 Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Proszę stworzyć dokument klasy book, na papierze formatu A4, przeznaczony
do druku na obu stronach kartki i z czcionką o rozmiarze 11pt. Dokument powinien zaczynać
się stroną tytułową zawierającą tytuł „Laboratorium LATEXa nr 2.”, imię i nazwisko autora oraz
aktualną datę. Do wypełnienia dokumentu treścią proszę użyć pakietu lipsum. Szczegółowe
wymagania są następujące:

1. Proszę zdefiniować szerokość ciała dokumentu równą połowie szerokości strony oraz wy-
sokość odpowiadającą 40. linijkom tekstu.

2. Lewy margines dla stron parzystych powinien wynosić 0.3 szerokości tekstu, a dla nie-
parzystych 0.1.

3. W dokumencie powinny się pojawić wszystkie dostępne dla klasy book poziomy struk-
tury, od części do subparagrafu.

4. Nagłówek powinien być oddzielony od ciała dokumentu grubą kreską. Na stronach parzy-
stych po lewej stronie nagłówka ma się znajdować numer strony (pisany cyfrą rzymską),
a na środku inicjały autora. Na stronach nieparzystych, po lewej stronie nagłówka na-
leży umieścić numer i tytuł rozdziału, a po prawej numer strony (również pisany cyfrą
rzymską).

5. W środkowej części stopki proszę wypisać aktualną datę, zarówno na stronach nieparzy-
stych jak i parzystych.

6. Nagłówek jednej z sekcji powinien być opatrzony etykietą. Do tej etykiety należy odwołać
się z marginaliów dokumentu.

7. Dla wybranej strony dokumentu proszę ustawić symetryczne i niewielkie marginesy z
obu stron. Utworzyć na tej stronie fragment tekstu podzielonego na dwie kolumny. W
połowie strony układ powinien się zmienić na trzy kolumny, a w połowie kolejnej na
jedną. Na następnej stronie należy powrócić do początkowej geometrii.

8. Dokument powinien zawierać podwójnie zagnieżdżone wypunktowanie wewnątrz listy
numerowanej. Proszę zmienić globalnie punktory obu typów list; dla listy wyliczeniowej
na duże litery alfabetu, a dla wypunktowania na dowolne symbole inne od standardo-
wych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego zagnieżdżenia).

9. Wybrane fragmenty tekstu proszę sformatować używając:

◦ różnych rozmiarów czcionek,

◦ pogrubienia,

◦ kursywy,

◦ wyrównania do lewej, prawej oraz justowania,

◦ środowiska verbatim.
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10. Na końcu dokumentu proszę utworzyć interaktywny spis treści (z odnośnikami przeno-
szącymi do poszczególnych sekcji).

Przykładowy dokument zgodny z wytycznymi.
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