Teksto stiliai
Užduotys iš pasirengimo IT VBE knygos
1. Violetos Palčinskaitės biografija
Pagal atliktos užduoties pavyzdį faile Biografija.doc esančiam tekstui pritaikykite nurodytus
standartinius stilius.
Nurodymai
•
•

Eilėraščio pavadinimui pritaikykite stilių Antrinis pavadinimas, eilėraščio tekstui – stilių
Išskirta citata, žodžiams „Violeta Palčinskaitė" – stilių Knygos pavadinimas.
Tekstą tinkamai sumaketuokite (jūsų parengtas maketas turi būti kiek galima panašesnis į
pateiktąjį pavyzdyje).

Atliktos užduoties pavyzdys
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2. Antraštės stilius
Tekstų rengyklės (standartinį) stilių Antraštė 3 modifikuokite pagal pateiktus nurodymus.
Nurodymai
•
•
•

Pakeiskite rašmenų spalvą į juodąją.
Parinkite pasvirąjį šrifto stilių.
Parinkite centrinę lygiuotę.

3. Naujas stilius
Pagal pateiktus nurodymus sukurkite stilius.
Nurodymai
•
•
•
•
•
•

Numatytojo stiliaus Įprastasis pagrindu sukurkite šių formatų pastraipos stilių Tekstas:
ženklinimas – ženkliuku „·",
teksto įtrauka nuo kairiosios ir dešiniosios paraštės – O cm.
Sukurkite šių formatų simbolių stilių Sąvoka:
šriftas – Courier 12 pt,
šrifto stilius – pasvirasis.

4. Citata
Sukurkite failą Citata.doc. Jame atlikite užduotis pagal pateiktus nurodymus.
Nurodymai
•
•
•
•
•
•
•

Sukurkite simbolių stilių Frazė:
šriftas – Comic Sans MS, jo dydis – 11 pt,
fono spalva – žalia,
raidžių efektas – „Mažos didžiosios raidės",
tarpas tarp simbolių – 1,5 pt.
Parašykite frazę „Nerasi tokio žmogaus, iš kurio išminčius negalėtų dar ko nors
pasimokyti.
(J. V. Gėtė)" ir jai pritaikykite sukurtą stilių Frazė.
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5. Vytautas Kernagis
Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos užduoties pavyzdį sukurkite stilius ir juos pritaikykite faile
Vytautas_Kernagis.doc esančiam tekstui.
Nurodymai
•
•
•
•
•
•
•
•

Sukurkite šių formatų pastraipos stilių Skyreliai:
šriftas – Book Antiqua 12 pt, žalia rašmenų spalva, didžiųjų raidžių efektas,
centrinė lygiuotė, tarpas prieš pastraipą – 10 pt.
Sukurkite šių formatų simbolių stilių Vardas:
šriftas – Arial 11 pt, mėlyna rašmenų spalva, šrifto stilius – pasvirasis.
pritaikykite sukurtus stilius dokumento tekstui:
stilių Skyreliai – pavadinimams (jie pažymėti pusjuodžiu stiliumi),
stilių Vardas – žodžiams „Vytautas Kernagis".

Atliktos užduoties pavyzdys
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6. Saityno paslaugos
Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos užduoties pavyzdį sukurkite stilius ir juos pritaikykite faile
Saityno_paslaugos.doc esančiam tekstui.
Nurodymai
•
•

•

Sukurkite šių formatų pastraipos stilių Skyrelio pavadinimas:
o šriftas – Book Antiqua 12 pt, pusjuodis, tarpai tarp simbolių – 1 pt,
o tarpas prieš pastraipą – 12 pt, po pastraipa – 6 pt.
Sukurkite šių formatų pastraipos stilių Paaiškinimas:
o šriftas – Book Antiqua 11 pt, teksto įtrauka nuo kairiosios paraštės – 1,5 cm,
o abipusė lygiuotė, eilučių intervalas – 1,5,
o kraštinė kairėje.
Pritaikykite sukurtus stilius dokumento tekstui:
o skyrelių apie paslaugas pavadinimams – stilių Skyrelio pavadinimas,
o paslaugų paaiškinimams – stilių Paaiškinimas.

Atliktos užduoties pavyzdys
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Užduotys iš D. Jančauskienės knygos
9. NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS
Pagal pateiktus nurodymus pritaikykite dokumento numatytuosius stilius saugyklos faile
tr_9d.docx esančiai tekstinei informacijai.
•
•
•

Pritaikykite pirmajai antraštei (Naujosios technologijos) numatytąjį stilių „Antraštė 1“.
Pritaikykite antrajai antraštei (3D spausdintuvas) numatytąjį stilių „Antraštė 2“.
Kitoms antraštėms (Kam gali praversti 3D spausdintuvas? Kur naudojamas šis
spausdintuvas? Kaip veikia toks spausdintuvas? Ką gali 3D spausdintuvai? Ar trimačiai
spausdintuvai gali sukelti naują pramonės revoliuciją?) pritaikykite stilių „Antraštė 3“.

Atliktos užduoties pavyzdys
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10. SAVAITĖ
•
•
•
•

Sukurkite naują stilių „Savaitė“ ir pritaikykite jį saugyklos faile tr_10d.docx nurodytam
tekstui.
Stiliaus tipas – pastraipos, pagrindas – įprastasis.
Atstumas po pastraipa – 60 pt, lygiuotė – abipusė.
Pritaikykite stilių „Savaitė“ visoms pastraipoms (Pirmadienis, Antradienis, Trečiadienis,
Ketvirtadienis, Penktadienis, Šeštadienis, Sekmadienis).

Atliktos užduoties pavyzdys
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11. PERKAMI IR NUPIRKTI PRODUKTAI
Pagal pateiktus nurodymus sukurkite du dokumento stilius „Nupirkti“ ir „Perkami“. Pritaikykite
juos saugyklos faile tr_11d.docx esančiai nurodytai tekstinei informacijai.
•
•
•
•
•
•

Stiliaus „Nupirkti“ tipas – simbolių, stiliaus pagrindas – įprastasis pastraipos
stilius.
Stiliaus „Nupirkti“ šriftas – Garamond, dydis – 12 pt, stilius – pasvirasis,
lietuvių kalba, teksto efektas – perbrauktas.
Stiliaus „Perkami“ tipas – simbolių, stiliaus pagrindas – stilius „Nupirkti“.
Stiliaus „Perkami“ šriftas – Garamond, dydis – 12 pt, stilius – pasvirasis,
lietuvių kalba. Atsisakoma teksto efekto - „Perbrauktas“.
Pritaikykite stilių „Nupirkti“ lapelyje „Nupirkti produktai“ esančiam tekstui
antraštę).
Tekstui „Perkami produktai“ priskirkite stilių „Perkami“.

simbolių
nustatyta

nustatyta
(išskyrus

Atliktos užduoties pavyzdys
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12. SVEIKOS MITYBOS PRINCIPAI
Pagal pateiktus nurodymus sukurkite naują stilių „Principas“. Pritaikykite jį saugyklos faile
tr_12d.docx esančiam nurodytam tekstui.
•

•
•
•

Nurodymai stiliaus „Principas“ kūrimui:
o stiliaus tipas – susietasis, stiliaus pagrindas – įprastasis;
o teksto šriftas Comic Sans MS, dydis – 14 pt, spalva – mėlyna, stilius –
paryškintas;
o teksto efektas – A;
o atstumas prieš pastraipą ir po pastraipos – po 6 pt.
o pastraipos ženklinimo elementas – rodyklė „➢“;
o ženklintojo teksto įtrauka – 1,5 cm, ženklinimo elemento įtrauka – 0,8 cm.
Pastraipoms, kuriose yra žodžiai Nuosaikumas, Įvairumas, Balansuotumas pritaikykite
sukurtą stilių „Principas“.
Nustatykite pavadinimo pastraipai centrinę lygiuotę, atstumą po pastraipa 18 pt. Parinkite
mėlynos spalvos teksto šriftą Comic Sans MS, šrifto dydį 15 pt.
Likusioms pastraipoms (kuriose paaiškinami sveikos mitybos principai) nustatykite
abipusę lygiuotę, 1,5 eilučių intervalą. Parinkite mėlynos spalvos Comic Sans MS šriftą,
11 pt šrifto dydį.

Atliktos užduoties pavyzdys
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14. MIESTAI
Naudodamiesi saugyklos failo tr_14d.docx tekstine informacija ir vadovaudamiesi pateiktais
nurodymais, sukurkite naują kelių lygių sąrašo stilių.
•

•
•

Sukurkite dviejų lygių numeruotąjį sąrašo stilių „Miestai“:
o nurodymai pirmojo lygio sąrašui kurti:
▪ numerio formatas – romėniški skaitmenys, skyrybos ženklas – taškas
(pvz., I.);
▪ teksto šriftas – Times New Roman, dydis – 13 pt, stilius – paryškintas;
▪ pradinė numerio reikšmė – I.;
▪ teksto įtrauka – 1 cm, numerio įtrauka – 0;
o nurodymai antrojo lygio sąrašui kurti:
▪ numerio formatas – arabiški skaičiai, skyrybos ženklas – taškas (pvz., 1.);
▪ teksto šriftas – Times New Roman, dydis – 12 pt, stilius – paryškintas;
▪ pradinė numerio reikšmė – 1.;
▪ teksto įtrauka – 2 cm, numerio įtrauka – 1 cm.
Pritaikykite stiliaus pirmąjį sąrašo lygį pastraipoms su tekstu: Didieji Lietuvos miestai,
Kiti Lietuvos miestai.
Pritaikykite stiliaus antrąjį sąrašo lygį visiems miestų pavadinimams: Vilnius, Kaunas,
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Anykščiai ir kt.

Atliktos užduoties pavyzdys

9

