
Ülesanne 
1) Kävita MS Word ja ava tekstifail W2k09.rtf  materjalide alt  kaustast Jaan 

Olt\Tekst  (Kui  Open-dialoogiaknas  pole  faili  W2k09.rtf  näha  vali  realt 
Files of Type: valik All Files (*.*)  

2) Salvesta fail uue nime all <Ylesanne_Perenimi.doc> vastuste kettal oma 
õpperüma kataloogi! NB! Files of Type: vali *.doc

3) Vorminda  tekst  vastavalt  nädisele  failis  Nädis02.pdf!  Proovi  kasutada 
erinevaid võtteid teksti vormindamisel (menüüd/nupud/kiirvalikud)

• Menüükäsud: 
Format  Font  Bold,  Italic,  Underline  

• Nupud tööriistaribal:  B  I  U  
• Kiirkäsud vastavalt:  <Ctrl-B> <Ctrl-I>  <Ctrl-U>

4) Lisa teksti ette süboli fondist Wingdings (raamat) suurusega 26, sinine:
• Insert   Symbol   Font: Wingdings
• Vali sümbol ja nupurealt Font Size = 26 ning Font Color = Blue

5) Vorminda kogu tekst Times New Roman: (<Ctrl-A>   nupurealt:  Font = 
Times New Roman)
6) Vorminda tiitel laadiga Heading 1 ja paiguta paremale:

• Kursor pealkirja
• nupurealt: Style = Heading 1
• nupurealt: Align Right

7) Lüita sisse poolitused: Tools Language Hyphenation Automatically
8) Paranda  4.  lõigus  keelevead  (parem klõps  sõnal    vasak  klõps  õigel 

valikul)
9) Kogu tekstile  (v.a.  pealkiri)  sea  6  punkti  lõikude  ette  ja  mõlema serva 

tasandus
• Vali tekst ja siis Format   Paragraph    Spacing: Before = 6 pt
• nupurealt: Justify

10)Viimaste lõikude vahele lisa rida ja pane sinna pilt Taskbar.bmp
• Kursor eelviimase lõigu lõppu ja <Enter>
• Insert   Picture   From File   otsi fail

11)Kuuendale lõigule tee taane vasakult 5 cm (kursor lõigu sisse ja lohista 
joonlaualt)

12) Lisa alla keskele leheküje number (Insert – Page Numbers)
13) Tee kohariba nupud 1.  lk. lõpus nummerdatud loeteluks (vali  lõigud ja 

nupurealt: Bullets)
14)Paiguta lõpust 4. lõik 2 veergu 

• vali lõik
• nupurealt: Columns = 2 veergu

15) Lisada veeruvahetus Insert   Break  Column Break (ja vajadusel teise 
veeru lõppu <Enter>)

16)  Asenda sõnad “elektroon” sõnaga “elektron2: Edit   Replace
17)Tõsta teine lõik esimeseks: vali lõok ja lohista.
18)Tee 7. lõigule taandrida 0,75 cm (joonlaualt üemise markeri lohistamisega)
19)Salvesta muudatused ja sule Word
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