
Instrukcja instalacji Programu Ewangelie i pracy z nim

1. Skopiować naswój komputer: http://grant.rudolf.waw.pl/ (tymczasowy adres) 

a/ katalog ze skanami przekładu Nowego Testamentu

b/pliki z edycjami Ewangelie - oraz program instalacyjny

 

c/ ewangelie-instalacja-0.9.5(1)

2. Uruchomić program instalacyjny ewangelie-instalacja- 0.9.5.1 i postępować tak, jak on 
prowadzi, klikając „Dalej”.

 Po instalacji i otwarciu programu ukaże się następująca strona:

3. W menu: Plik → kliknąć: Otwórz

http://grant.rudolf.waw.pl/


4. Wybrać odpowiedni plik (np. 1599_pokora przed korektą..)

5. Po otworzeniu pliku programu Ewangelie, przejść do właściwej Ewangelii (kolejność 
Ewangelii: 



Aby poruszać się po pliku, należy przesunąć „suwak” znajdujący się po prawej 
stronie, wciskając lewy przycisk myszy.

6. Aby uzyskać podgląd skanu, należy kliknąć ikonkę pierwszą od góry w prawym rogu: 

Następnie wybrać odpowiedni przekład i ręcznie przesuwać za pomocą strzałek 

7. Ukaże się następująca ikona:-----------------------------------------------------------------------------



Ad 7. c.d. Klikamy wskazaną na powyższym obrazku ikonę (pierwsza w prawym górnym 
rogu), wyświetli się katalog. Należy wybrać skopiowany katalog z obrazkami, np. Leopolita. 

Obrazek można dowolnie przesuwać, zmniejszać, ustawić dowolne proporcje i wielkości. 
Strzałki (druga i trzecia ikona w prawym górnym rogu) pozwalają przejść do odpowiedniej 
strony transkrybowanego tekstu.

Można też zwiększyć lub zmniejszyć okienko pracy, przeciągając jego krawędzie.

8. Wpisywanie wersetów

W oknie tekstu wpisujemy werset zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji zapisu. 

Po zapisaniu wersetu, klikamy OK.

Wskazówka praktyczna dla wszystkich!
Należy pamiętać, by do programu wpisać cały werset, nawet jeśli nie mamy pewności, czy
wszystkie formy poprawnie odczytaliśmy. W razie konieczności poprawy danego słowa, już
po ponownym otwarciu edycji  danego wersetu (patrz dalej)  można dwukrotnie kliknąć na
wyraz, który chcemy poprawić. I poprawić go w nowym oknie (wyraz będzie na samej górze
tego okna). Jest to zasadniczo okno przypisów, ale w nim można też dokonać poprawek źle
odczytanych (i zapisanych) wyrazów.

Jeśli trzeba poprawić tekst (np. zmienić lub dodać słowa) już po zaakceptowaniu całego 
danego wersetu, trzeba ten werset ponownie otworzyć, dwukrotnie na niego klikając. Ukaże 



się okienko pracy, a w nim w lewym dolnym rogu polecenie: edytuj przypisy. Trzeba kliknąć 
na to polecenie, po czym pojawi się tekst (zapisany nieco większą czcionką), który można 
ponownie edytować. Można wprowadzić nie tylko przypisy (o czym dalej), ale także dodać 
słowo (lub słowa). Aby dodać, usunąć lub zmienić słowo, należy najechać klawiszem myszy 
na dane słowo, strzałka zamieni się wówczas w znak rączki. Gdy kliknie się prawym 
klawiszem myszy, ukażą się trzy możliwe zadania: Wstaw słowa przed, Wstaw słowa po lub: 
Usuń słowo. Trzeba wybrać żądaną zmianę.  

9. Wpisywanie przypisów

Żeby zrobić przypisy do tekstu, trzeba ponownie kliknąć na zapisany wers (dodajemy tylko 
przypisy oryginalne, oraz o transliteracji; nie dokonują Państwo żadnych innych przypisów, 
które program umożliwia). Ikona pracy z danym wersetem ukaże się ponownie. Tym razem 
będzie w niej jeszcze jedno okno (pod wersetem) na Uwagi (można tu dodać uwagi np. o 
końcu strony).

Po dwukrotnym kliknięciu na słowo, do którego ma być przypis, pojawi się kolejne okienko 
pracy zawierające miejsca na wpisanie odpowiednich przypisów. 

W zależności od przypisu, który chcemy dodać, w odpowiednim miejscu okienka wpisać 
dany przypis. Program umożliwia dodanie zarówno przypisu lewo-, jak i prawostronnego. W 
niektórych Bibliach szesnastowiecznych przy danym słowie są w tekście głównym znaki 
przypisu zarówno po lewej, jak i po prawej stronie słowa. Program umożliwia oddanie tej 
właściwości tekstów. Dlatego możemy dodać przypisy: Oryginalny lewy (okienko pracy u 
góry) lub Oryginalny (okienko pracy niżej). W programie słowo Oryginalny odnosi się do 
przypisu prawostronnego.  

W Biblii Leopolity nie ma tego typu przypisów. Są natomiast odesłania treści danego wersetu 
do innych fragmentów Biblii, nie sygnalizowane znakiem przypisu.  Ponieważ poprawne 
przypisanie do konkretnego wersetu może sprawić trudność, proszę pominąć je w swoich 
pracach. 

Zapisane zmiany zaakceptować, klikając OK.

10. Definiowanie klawiszy 

a/ zdefiniowane skróty klawiszowe 

W programie Ewangelie zostały zdefiniowane następujące skróty do wpisywania samogłosek 
jasnych i pochylonych (z uwzględnieniem odstępstw co do kierunku akutu, tj. kierunku 
kreseczki, które zachowujemy w transkrypcji, np. á,  à). 

á – klikamy ‘ (apostrof na klawiaturze pod znakiem cudzysłowu), następnie a 

é – analogicznie wpisujemy ‘ i e

Akut odwrócony: 

à – wpisujemy `  (obrócony apostrof, zwykle pod tyldą w lewym górnym rogu klawiatury), 
następnie a 



è – analogicznie wpisujemy `e

b/ definiowanie własnych skrótów 

Jeżeli w tekście często pojawia się inny znak graficzny, można go zdefiniować.    1. W menu: 
Plik → kliknąć: Ustawienia
Ukaże się następująca strona, na której trzeba kliknąć → Skróty

 a1

1 Obrazek pokazuje też możliwość regulowania wielkości czcionki, którą można powiększyć lub 
zmniejszyć.



Dodajemy skrót według podanej poniżej instrukcji. 

W praktyce można z symboli skopiować symbol (wpisać go do dowolnego pliku i stąd 
skopiować do okna), zapisać według podanego schematu.  

11. Dodawanie i usuwanie wersetów

Pomiędzy drukami występują drobne różnice dotyczące liczby i układu wersetów w 
poszczególnych rozdziałach. Program przewiduje te sytuacje. Aby dodać werset, należy w 
menu Werset → kliknąć: Dodaj. Ukaże się następujący obrazek:  



Następnie wybieramy numer rozdziału i wersetu, zatwierdzamy operację, klikając OK. 

Podobnie postępujemy przy usuwaniu wersetów. 

Inne pryzdatne funkcje programu Ewangelie 

a/ przeglądanie przypisów

Aby uruchomić opcję przeglądania przypisów, należy kliknąć kliknąć ikonę wyszukiwarki w 
górnym prawym roku 
(lupa)------------------------------------------------------------------------------------------------ 



b/ przypisy można przeglądać również za pomocą opcji 

Przykładowe przypisy:

Wprowadzanie zmian w przypisach, na przykładzie przypisów fleksyjnych:



a/ klikamy znaczek [i] na niebieskim tle w kółeczku przy przypise fleksyjnym, otworzy się 
zestaw wszystkich przypisów fleksyjnych. Po dwukrotnym kliknięciu odpowiedniego przypisu 
można zmieniać jego treść (działa to podobnie jak zapisywanie plików) 


