
Atsiskaitymo užduotis Praktinis darbas Nr.1 Tekstų rengyklės
1 variantas

Darbas kompiuteriu: PRAKTINĖ UŽDUOTIS

Mokytoja jūsų paprašė padėti parengti 4 klasės mokiniams nedidelį matematikos testą.

Išdėstykite testo užduotis viename lape taip, kaip pateikta kitame puslapyje.

Nurodymai:
1. Iškvieskite tekstų rengyklę.

2. Nustatykite puslapio parametrus: 1 taškas

 A4 formatą, stačią puslapio padėtį;

 puslapio paraštes: viršuje – 4 cm; apačioje – 2 cm; kairėje – 2,5 cm; dešinėje – 1,5 cm.

3. Parinkite šriftą Times New Roman, 11 punktų dydžio. 1 taškas

4. Pastraipas su anketos bei testo klausimais numeruokite naudodami automatinį numeravimą.
1 taškas

5. 1 punkto anketos klausimams parengti panaudokite tabuliatorius. 1 taškas

6. Panaudokite „WordArt“ programą 2 punkto meniškiems užrašams (vieta skaičiavimams).

1 taškas

7. Puslapio antraštėje (header) nurodykite savo vardą, pavardę, mokyklą, klasę, variantą, o
poraštėje (footer) – datą, kaip nurodyta pavyzdyje. Laikykitės pavyzdžio stilių bei formatų.

1 taškas

8. 3 punkto pastraipų išdėstymui ir aprėminimui panaudokite pastraipų formatavimo
priemones.

2 taškai

9. Išsaugokite atliktą darbą pavadinimu „Vardenis_Pavardenis“ mokytojo nurodytoje vietoje.

1 taškas

10. Jūsų atliktas darbas turi tilpti viename lape ir būti kiek galima panašesnis į pateiktąjį.

1 taškas

Visą užduotį atlikite naudodamiesi tik tekstų rengykle.



Vardenis Pavardenis
Kauno „Jono Basanavičiaus“ vidurinė mokykla, 11a klasė
III variantas
Darbas kompiuteriu: 1 atsiskaitomoji užduotis

2008-09-19

Matematikos testas
IV klasė

1 variantas
I. Užpildykite anketą:

 Vardas _______________________________________________________________________

 Pavardė ______________________________________________________________________

 Adresas ______________________________________________________________________

 Telefonas _____________________________________________________________________

II. Atlikite užduotis:

1. Suskaičiuokite 4 024 : (500 000 – 499 996). Atsakymą užrašykite žodžiais.

.............................................................................................................

2. Kambario plotas 56 m2, o ilgis 7 m. Koks kambario plotis?

A) 5 m B) 6 m C) 8 m D) 42 m E) 49 m

3. Apskaičiuokite žemiau pateikto teksto plotą, žinodami kad vienas simbolis (raidė, taškas, kablelis,
brūkšnys) užima 0,05 cm2.

Rašant kompiuteriu tekstą svarbu ne tik
gerai reikšti mintis, taisyklingai vartoti kalbą, bet
ir gražiai išdėstyti patį tekstą tai yra pritaikyti jam
tinkamą formą – sakoma, tvarkyti formatus.
Teksto išdėstymas vadinamas formatavimu.
Mažiausias formatavimo vienetas yra pastraipa.

Rašant kompiuteriu tekstą svarbu ne tik gerai
reikšti mintis, taisyklingai vartoti kalbą, bet ir gražiai

išdėstyti patį tekstą tai yra pritaikyti jam tinkamą
formą – sakoma, tvarkyti formatus. Teksto

išdėstymas vadinamas formatavimu. Mažiausias
formatavimo vienetas yra pastraipa.

Rašant kompiuteriu tekstą svarbu ne tik gerai reikšti mintis,
taisyklingai vartoti kalbą, bet ir gražiai išdėstyti patį tekstą tai
yra pritaikyti jam tinkamą formą – sakoma, tvarkyti formatus.

Teksto išdėstymas vadinamas formatavimu. Mažiausias
formatavimo vienetas yra pastraipa.


