
1 užduotis. Teksto doroklis. Teksto tvarkymas (čia yra puslapio antraštė)  1 lapas 

Darbą atliko: Jonas Jonaitis (čia yra puslapio antraštė) ME-X/1 gr.  

Tekstinis redaktorius. Teksto tvarkymas. 

1. Paleiskite Microsoft Word programą. Parinkite tikrąjį dokumento darbo režimą 

(View,Document Views,  Print Layout). Parinkite akims priimtiną dokumento vaizdavimo 

ekrane mastelį (View, Zoom) 

2. Parinkite liniuotės matavimo vienetus centimetrus (File, Options, Advanced,Display, cm). 

3. Šriftai (Home, Font, ...). Įveskite skirtingo šrifto teksto fragmentus. Šrifto parametrus 

nustatykite keisdami komandos Home, Font,  atitinkamus parametrus: Font, Font style, 

Font size,  Underline style, Superscript, Subscript. Simbolius eilutėje patalpinkite komanda 

Insert, Symbols, Symbol, More Symbols, Font, Wingdings  
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, , Shadow , Reflection , Glow  

4. Pastraipos (Home, Paragraph, ...). Įveskite ir formatuokite pastraipą. ( Enter mygtukas 

turi būti paspaustas ne kiekvienos eilutės pabaigoje, o tiktai pastraipos pabaigoje!!!). 

Pasikartojantį tekstą ne perrašinėkite, bet kopijuokite. Pastraipų formatavimo parametrai yra 

pateikti šalia pastraipos. 

 

 

 

 

Pastraipa išlyginta pagal kairįjį kraštą Pastraipa išlyginta pagal kairįjį kraštą Pastraipa 

išlyginta pagal kairįjį kraštą Pastraipa išlyginta pagal kairįjį kraštą Pastraipa išlyginta pagal kairįjį 

kraštą Pastraipa išlyginta pagal kairįjį kraštą Pastraipa išlyginta pagal kairįjį kraštą Pastraipa 

išlyginta pagal kairįjį kraštą Pastraipa išlyginta pagal kairįjį kraštą Pastraipa išlyginta pagal kairįjį 

kraštą Pastraipa išlyginta pagal kairįjį kraštą Pastraipa išlyginta pagal kairįjį kraštą.  

 

 

 

 

 
Pastraipa išlyginta pagal abu kraštus. Pastraipa išlyginta pagal abu kraštus. Pastraipa 

išlyginta pagal abu kraštus. Pastraipa išlyginta pagal abu kraštus. Pastraipa išlyginta pagal abu kraštus. 
Pastraipa išlyginta pagal abu kraštus. Pastraipa išlyginta pagal abu kraštus. Pastraipa išlyginta pagal abu 
kraštus. Pastraipa išlyginta pagal abu kraštus. Pastraipa išlyginta pagal abu kraštus. Pastraipa išlyginta 
pagal abu kraštus. Pastraipa išlyginta pagal abu kraštus. 

 
Ši pastraipa išlyginta pagal dešinį kraštą. Prieš pastraipą atstumas 0 pt.(Before). Po pastraipos atstumas 0 

pt(After) . Atstumas tarp eilučių 1,2. Ši pastraipa išlyginta pagal dešinį kraštą. Prieš pastraipą atstumas 0 

pt.(Before). Po pastraipos atstumas 0 pt(After) . Atstumas tarp eilučių 1,2. Ši pastraipa išlyginta pagal 

dešinį kraštą. Prieš pastraipą atstumas 0 pt.(Before).  

 

Išbandykite kitus komandos Home, Paragraph...  parametrus. 

5. Rėmeliai (Home, Paragraph, Borders and Shading, Borders and Shading...). Nubrėžkite 

du skirtingus pastraipų rėmelius, keičiant kortelės Borders parametrus: Style.  Pastraipos 

foną parinkite keičiant skyriaus Shading parametrus. Pastaba: Rėmelio plotį sumažinti 

galima keičiant pastraipos kairiąją bei dešiniasias įtraukas. 

Šrifto aukštis –9 pt..Pirma pastraipos eilutė First Line 

pastumta nuo krašto 2 cm. Kairioji įtrauka  Identation, 

Left – 1,5cm. Dešinioji įtrauka Identation ,Right – 

2cm. Atstumas tarp eilučių – Exatly 8 pt. 

Šrifto aukštis –12 pt. Atstumas tarp eilučių – 1,5 

Lines. Pirma pastraipos eilutė First Line pastumta 

nuo krašto 1,5 cm. 
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Centruotoji pastraipa 

 

 

6. Tabuliacija (Home, Paragraph, , Tabs...). Panaudojant tabuliacijos taškus, išdėstykite 

tekstą trimis stulpeliais, kaip pateikta žemiau. Tabuliacijos taškai patalpinti Left  ties 4 cm, 

Center  ties 7 cm, Decimal ties 10 cm. 
 

 pieštukai ..................... 25 ___________ 0,5 

 liniuotės ............... 125 _________ 0,05  

 trikampis ...... 126652 __ 17761,025 
 popierius ................... 762 ________ 100,5 

 

   Veiksmų seka užduočiai atlikti: 

 komanda Home, Paragraph, , Tabs nurodome reikiamus parametrus kiekvienam tabuliacijos 

taškui:  

I - ajam - laukelyje Tab stop Position – 4cm; Alignment – Left; Leader-None; po to spaudžiame Set  

mygtuką; 

II - ajam - laukelyje Tab stop Position –7cm; Alignment – Center; Leader-2; po to spaudžiame Set  

mygtuką; 

III - ajam - laukelyje Tab stop Position –10cm; Alignment – Decimal; Leader-4; po to spaudžiame 

Set  mygtuką; po to OK. 

 Pakaitomis spaudžiame klaviatūroje Tab mygtuką ir įvedame atitinkamą, pateiktą žemiau tekstą. 

Kiekvienos eilutės pabaigoje – spaudžiame Enter  

 Suformavus tekstą trimis stulpeliais, panaikiname visus tabuliatorius: Home, Paragraph, , Tabs, 

ClearAll 

10. Pastraipų numeravimas (Home, Paragraph, Bullet Library, Numbering Library, Current 

List...). Sunumeruoti pastraipas: 
 

 Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas.  

 Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas.  

 Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas.  
 

A. Pastraipa 

B. Pastraipa 

C. Pastraipa 

D. Pastraipa 
 

1. Tekstas 

1.1. Tekstas 

1.2. Tekstas 

1.2.1. Tekstas 

1.2.1.1. Tekstas 

1.2.2. Tekstas 

1.3. Tekstas 

2. Tekstas 

3. Tekstas 
 

Išbandykite kitus pastraipų numeravimo parametrus. 
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11. Stulpeliai (Page Layout,Page Setup, Columns...). Suformuoti tekstą keliais stulpeliais. 

Pastaba: Iš pradžių įvedame tekstą vienu stulpeliu, per visą lapo plotį. Po to pažymime tą teksto 

dalį, kurią pervedame į stulpelius ir komanda Page Layout, Columns nustatome reikiamus 

parametrus. 

 

 
Tekstas, išdėstytas 

dviem stulpeliais. Tekstas, 

išdėstytas dviem stulpeliais. 

Tekstas, išdėstytas dviem 

stulpeliais. Tekstas, išdėstytas 

dviem stulpeliais. Tekstas, 

išdėstytas dviem stulpeliais. 

Tekstas, išdėstytas dviem stulpeliais. Tekstas, išdėstytas dviem 

stulpeliais. Tekstas, išdėstytas dviem stulpeliais. Tekstas, išdėstytas 

dviem stulpeliais. Tekstas, išdėstytas dviem stulpeliais. Tekstas, 

išdėstytas dviem stulpeliais. Tekstas, išdėstytas dviem stulpeliais. 

Tekstas, išdėstytas dviem stulpeliais. Tekstas, išdėstytas dviem 

stulpeliais. Tekstas, išdėstytas dviem stulpeliais. Tekstas, išdėstytas 

dviem stulpeliais. 
 

Išbandykite įvairius teksto formavimo keliais stulpeliais atvejus. 

 

7. Išnašos. Pagrindiniame tekste lapo pabaigoje suformuokite išnašas (References, Footnotes,  

Insert Footnote). 

Pastraipos teksta
1
s. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos 

tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas
2
. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos 

tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

8. Lentelės kūrimas: (Insert, Tables...) . Sukurkite lentelę, pateiktą žemiau. 
   Veiksmų seka: 

 sukurkite lentelę: Insert, Tables, Insert Table  (Number of Rows – 7; Number of Columns – 7); 

 nustatykite 1,5 cm stulpelių plotį: pažymėti lentelę, po to: Table Tools, Layout, Cell Size,   

(Prefered width – 1.5 cm); 

 apjunkite pirmos eilutės langelius: juos pažymėkiti, po to: Table Tools, Layout, Merge, Merge 

Cells; 

 patalpinkite lentelę lapo centre: Table Tools, Layout, Table, Properties (Alignment – Center, Text 

Wrapping – None); 

 įveskite tekstą į lentelės langelius; 

 parinkite atitinkamus šrifto bei pastraipų formavimo elementus 

 pažymėdami atitinkamas lentelės dalis, komanda Table Tools, Design, Draw Borders, , Borders 

and Shading... parinkite reikiamą rėmelį bei foną. 

Rugsėjis 

P A T K P Š S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 

9. Suskirstykite dokumentą į sekcijas Page Layout, Breaks, Section Breaks (Next Page). 

Puslapinės antraštės (Insert, Header and Footer   ). Kiekvienai sekcijai suformuokite 

skirtingas viršutiniąją ir vienodą apatiniąją puslapines antraštes. Puslapinės antraštės (Insert, 

Header and Footer   ). 

 

                                                           
1
 Pirmosios išnašos tekstas 

2
 Antrosios išnašos tekstas 
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Grafinės informacijos apdorojimo principai ir priemonės 
 

10. Grafiniai objektai. Įkelkite grafinį objektą į tekstą iš Clip Art galerijos: Insert,Illustrations, 

ClipArt.... 

 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos 

tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos 

tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 

Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. Pastraipos tekstas. 
 

Veiksmų seka: 

 įvedame tekstą; 

 žymeklį patalpiname į tą teksto vietą, kurioje įterpsime grafinį objektą; komanda Insert, 

Illustrations, ClipArt.......  įterpiame grafinį objektą; 

 pažymime įterptą grafinį objektą ir sumažiname jo dydį; 

 pažymime grafinį objektą bei nustatome jo parametrus Picture Tools, Format, Arrange, 

Position... (Layout – Tight, Behind text); 

 

b) įterpkite grafinį objektą, į tekstą, išdėstytą dviem stulpeliais: 

11. Grafiniai  objektai.  

 

a) Linijos. Insert,Illustrations, Shapes, Lines: , ; linijų bei rodyklių parametrai 

parenkami komandomis Drawing Tools, Format, Shape Styles, Shape Outline,  _ 
 

 

 

 

 

 

 

b) Tipinės formos (Insert, Illustrations, Shapes). Šešėliai, trimatis vaizdas. (Drawing Tools, Format, 

Shape Styles, Shape Effects).  
_ 
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c) Teksto objektai ir jų tvarkymas. (Insert, Text, Text Box ; Insert, Illustrations, Shapes, 

Callouts) 

 

 

 

 

 
_ 

12. Meninis tekstas. (Insert, Text,, WordArt ) _ 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išbandykite įvairius WordArt atvejus(WordArt Tools, Format, WordArt Styles). 

 

 

13.  Formulės. (Insert,Symbols,  ) _ 

 

   

   
 ∫  ( )      

 

 

 

 

     
   

√
 

  

 

    
   

 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

 

 
 

 

 

5. Patalpinkite dokumentą saugykloje DropBox bei įterpkite nuorodą į šį dokumentą asmeniniame 

portale.  

 


