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Dokumento sutvarkymas 
Tikslas. Word programa išmokti sudaryti dokumento viršutinius bei apatinius kolontitulus, į dokumento tekstą įterpti 

teksto rėmelius, tekstą aiškinančias išnašas, atlikti klaidų paiešką ir jų taisymą dokumento tekste. 

Tipinė kontrolinė užduotis: 

1. Sukurkite nurodytos formos dokumentą (žr. užduotį). 

2. Išsaugokite dokumentą kompiuterio diske atskirame faile "pavardė kl.doc" vardu. 

Toliau prasideda užduoties tekstas (šriftas - Times New Roman, aukštis - 10 pt, jei nenurodyta kitaip). 

 

1. Sukurti teksto rėmelį: 

Čia tekstas nėra rėme- lyje. Jis išsidėstęs abipus rėmelio, o pats 

rėmelis yra lapo centre. Tai leidžia kilnoti šį rėmelį dokumente ir 

glausti jį prie kitų do- kumento objektų, pavyzdžiui prie piešinio 

arba grafiko. 

 

 

2. Kopijuokite anksčiau sukurtą teksto rėmelį, paverskite jį poziciniu rėmeliu ir padėkite prie paraštės: 

3. Atlikti klaidų paiešką tekste: 

While conducting our research project we wanted to study a social problem which would be quite an urgent problem of 

today, and so to say, ‘unanswered’ yet. Assuming limitations of such research possibilities (it would be ridiculous to 

make a reserch in the field that we yet heve to know ourselves, say, life in a countryside), we decided to choose a 

problem based on our own practical experience. It is maybe due to our belief that while having a possibility to make a 

research with only a few cases, it is best (or, rather, preferable) to have at leest some knowledge of a problem already. 

Thus, we felt that the problem of women making career in Lithuania fits our needs best. 

 

4. Sukurti išnašas, duodančias žodžių urgent, experience, maybe vertimus. 

 

5. Viršutiniuose kolontituluose įrašyti informaciją apie save, puslapio numeris, apatiniuose – datą. 

 

Šis tekstas parašytas rėmelyje bei pakar-

totas du kartus. Šis tekstas parašytas 

rėmelyje bei pakartotas du kartus. Šriftas - 

11 pt. 

Šis tekstas parašytas rėmelyje bei 

pakartotas du kartus. Šis tekstas 

parašytas rėmelyje bei pakartotas du 

kartus. Šriftas - 11 pt. 


