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Teorinė medžiaga: 
 

1. Automatinis renkamo teksto taisymas 
 
Dažnai pasikartojantiems dokumento fragmentams sparčiai surinkti ar dažnai daromoms klaidoms 
automatiškai ištaisyti yra skirta „Automatinės taisos parinktys“ veiksena. 
 
 
1. Paspaudžiame Office mygtuką. 
2. Pasirenkame mygtuką „Word parinktys“. 
3. Pasirenkame kortelę „Tikrinimas“. 
4. Paspaudžiame mygtuką „Automatinės taisos parinktys“. 
5. Turi atsirasti lentelė: 

 
 
 
Dažnai sutinkamai frazei sugalvojame 
santrumpą ir nurodome ją specialiame 
skydelyje.  
 
Šalia įrašome pilną frazę, į kurią turės 
kompiuteris pakeisti santrumpą. 
 
Neužmirškite paspausti mygtuko Pridėti. 
 
 
Keitinių sąrašą galima peržiūrėti naudojantis 
slinkties juosta, ir tai, kas nereikalinga, 
pašalinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. Žodžių rašybos tikrinimas 
 

Be abejo, žinote, kad galima renkant tekstą tikrinti rašybą. 
Rašyba tikrinama pagal kalbas. Todėl pirmiausia reikia 
nustatyti dokumento kalbą. Kalbos nurodymo skydelis 
iškviečiamas meniu komandos „Peržiūra“  komanda 
„Nustatyti kalbą“.  
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3. Iliustracijų numeravimas 
 

1 etapas: 
1. Naujoje eilutėje po paveikslėliu (lentele, schema) spausti meniu „Nuorodos“ ir pasirinkti komandą 

„Įterpti antraštę“ 
2. Turi atsirasti tokia lentelė: 

 
 
 

3. Šioje lentelėje pasirenkate etiketę 
(figūra, paveikslas, schema ar lentelė); 

4. Jei tokios etiketės nėra – sukuriate 
naują atributą. 

 
PASTABA: skaičių patys rankomis nerašome, 
juos uždeda kompiuteris.  O paveikslų 
pavadinimus surašome patys. 
 
 
Žiūr. pavyzdį: 

 
 
1 etapo veiksmus kartojame, kiek reikia sunumeruoti paveikslėlių, tik prie kiekvieno paveikslėlio numerio 
neužmirškite parašyti jo pavadinimo. 
 
2 etapas: 
Jei reikia sukurti paveikslėlių (lentelių ar schemų 
sąrašą), spaudžiame: 
1. Meniu „Nuorodos“ ir pasirinkti komandą 

„Iliustracijų sąrašas“ 
2. Turi atsirasti tokia lentelė: 
3. Šioje lentelėje galite nieko papildomai nespausti, 

užtenka tik patvirtinimo „GERAI“ 
 
 
PASTABA. 
Išsistudijuokite, kam reikalingi šioje lentelėje esantys 
objektai. 
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4. Gramatikos klaidų taisymas 
 

1 būdas: 
 
Peržiūra > Rašybos ir gramatikos tikrinimas 
 
 
 
2 būdas: 
 
Ant klaidingo žodžio spausti dešinį pelės klavišą ir iš 
siūlomo sąrašo pasirinkti tinkamą žodį  (jei toks yra 
siūlomame sąraše). 
 
PASTABA: taiso klaidas, jei žodyje yra tik 1 klaida. 
 

 
 

5. Išnaša 
 

Išnašomis (paaiškinamuoju tekstu) dokumente žymimos 
citatos, parafrazės, santraukos, komentarai.  
Išnašos gali būti pateikiamos: 

• puslapio apačioje  
• dokumento pabaigoje.  

 
Išnašos gavimas: 
1. Teksto žymeklį perkelti ten, kur turėtų būti įterpta išnaša 

(už žodžio).  
2. Pasirinkti pagrindinio meniu įterpimo punkto „Nuorodos“  

išnašos komandą (Įterpti puslapio išnašą arba Įterpti 
dokumento išnašą).  

3. Lapo apačioje ar dokumento pabaigoje turi atsirasti 
brūkšnys ir kompiuterio duodamas skaičius ar simbolis 
išnašai žymėti, už kurio rašomas išnašos paaiškinimas. 

4. Jei norite pakeisti išnašos numeravimo parametrus 
spaudžiate „Puslapio išnašos“. Atsivėrusioje išnašų tvarkymo kortelėje reikia parinkti parametrus (žiūr. 
pav.). 

 
 

Išnašų pavyzdžiai: 
 
lietsargis1,  kedai2 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Tai tarmiškas žodis - SKĖTIS  
2 Tai barbarizmas - SPORTINĖ AVALYNĖ 
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6. Dalykinė rodyklė 
 

Daugelio knygų pabaigoje pateikiama dalykinė rodyklė –  svarbiausių knygoje vartojamų sąvokų, terminų ar 
tiesiog įsimintinų žodžių sąrašas abėcėlės tvarka.  
 
1 etapas: 
 
Prieš sudarant dalykinę rodyklę pirmiausia reikia sužymėti į ją 
įeinančius žodžius ar frazes: 
• tam pažymimas žodis (frazė), 
• išsikviečiamas meniu „Nuorodos“ ir paspaudžiamas mygtukas 

„Žymėti įrašą“. (Žiūr. pav.). 
 
 
PASTABA: 
Kitus žodžius žymint, nebereikia kaskart išjungti šios lentelės, užtenka 
tik pažymėti tekste žodį ir pele spragtelėti lentelės eilutėje „Pagrindinis 
įrašas“. 
 
 
2 etapas: sužymėtų rodyklės elementų surinkimas  į vieną vietą.  
 
• išsikviečiamas meniu „Nuorodos“ dialogo langas 

„Įterpti rodyklę“,  
• pasirenkama rodyklės kortelė (Rodyklė)  
• joje pasirenkama, kokio pavidalo turėtų būti rodyklė 

ir spragtelime „Gerai“.  
• Toje vietoje, kur buvo tekstinis žymeklis, ir bus 

įterpta dalykinė rodyklė.   
 
 
PASTABA: 
Papildomai įterpus į dalykinę rodyklę žodžių, norint 
atnaujinti pačią dalykinę rodyklę pakanka paspausti 
dešinį pelės klavišą ir parinkti komandą „Naujinti 
lauką“ (angl. - „UPDATE FIELD“). 
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7. Turinys 
 

Daugelio knygų ar kursinių (diplominių darbų) pabaigoje pateikiamas turinys. Turinį galime rasti ir knygos 
ar dokumento pradžioje (dažniausiai 3 puslapyje). 
 
1 etapas: 
 
Prieš sudarant turinį pirmiausia pavadinimams reikia suteikti stilius „Antraštė 1“, „Antraštė 2“, ... 
• tam pažymimas skyriaus pavadinimas, 
• išsikviečiamas meniu „Pagrindinis“ ir pasirenkamas tinkamas Antraštės stilius. 

 
PASTABA: 
Dažniausiai pagrindiniai pavadinimai turi stilių – Antraštė 1, mažesnių skyrių pavadinimų stilius – 
Antraštė 2,  jei reikia parenkame ir Antraštė3 ar Antraštė 4. 
2 etapas: sužymėtų antraščių (pavadinimų) surinkimas  į vieną vietą.  
 
• išsikviečiamas meniu „Nuorodos“ dialogo langas 

„Turinys“,  
• iš siūlomo sąrašo pasirenkame norimo turinio tipą 

arba spaudžiame komandą „Įterpti turinį“  
• atsiradusiame dialogo lange pasirenkama, kokio 

pavidalo turėtų būti turinys ir spragtelime „Gerai“.  
• Toje vietoje, kur buvo tekstinis žymeklis, ir bus 

įterptas turinys.   
 
 
PASTABA: 
Papildomai įterpus į dokumentą pavadinimų (antraščių), 
norint atnaujinti patį turinį pakanka paspausti dešinį 
pelės klavišą ir parinkti komandą „Naujinti lauką“ 
(angl. - „UPDATE FIELD“). 

 
 

 
 

8. Nuorodos (Saitai) 
 

Nuoroda - nurodymas į kitą vietą tame pačiame dokumente arba į kitą dokumentą ir galbūt pažymėtą vietą 
tame dokumente, į interneto išteklių. 
 
Paprastame tekste nuoroda yra dokumento ir vietos jame (dokumento pavadinimo, skyriaus, eilutės ir pan.) 
paminėjimas.  
Hipertekste nuoroda paprastai turi ir kitą, nematomą komponentą – nurodomo objekto adresą – ir vadinama 
saitu. 
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I.  Nuoroda į kitą vietą tame pačiame dokumente 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

II.  Nuorodos į kitus dokumentus ar interneto išteklius 
 

 
 
 

 

Ø Pasižymėti žodį, kuris bus saitu; 
Ø Kortelė ĮTERPIMAS > komanda HIPERSAITAS 
Ø Lentelėje, nurodyti tinkamas nuorodas (pažymėti 

tinkamą failą ar užrašyti internetinės svetainės 
adresą). 

 
 

I etapas – nurodyti nuorodas: 
Ø Žymeklis turi būti reikiamos nuorodos vietoje 
Ø Kortelė ĮTERPIMAS > komanda ŽYMELĖ 
Ø Nuorodos vietai suteikti pavadinimą  

 
 
II etapas – sukurti saitus į nuorodas: 

Ø Pasižymėti žodį, kuris bus saitu; 
Ø Kortelė ĮTERPIMAS > komanda HIPERSAITAS 
Ø Lentelėje paspaudus mygtuką ŽYMELĖ, nurodyti 

tinkamas nuorodas.. 
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