Struktūriniai sąrašai
Mokomasis filmukas
Informacinių technologijų brandos egzamino reikalavimai
•
•

Dokumente sudaryti kelių lygių numeruojamąjį ir / ar ženklinamąjį sąrašą.
Tvarkyti (šalinti) kelių lygių sąrašų formatus: numeravimo (ženklinimo) stilių, numerio
(simbolio) lygiuotę, teksto eilučių įtrauką.

Užduotys iš pasirengimo IT VBE knygos
1. Informacijos klasifikavimas
Faile Informacijos_klasifikavimas.doc esantį tekstą pertvarkykite pagal pateiktus nurodymus
ir atliktos užduoties pavyzdį.
Nurodymai
•
•

Sukurkite struktūrinį sąrašą, kurio pirmojo lygio elementai numeruojami didžiosiomis
raidėmis, antrojo lygio elementai ženklinami nurodytu šrifto Wingdings ženkleliu.
Pasirinkite šiuos struktūrinio sąrašo formatus:
o pirmojo lygio numerių įtrauką - 0 cm,
o pirmojo lygio teksto įtrauką - 0,7 cm,
o papildomą kiekvieno lygio įtrauką - 0,7 cm.

Atliktos užduoties pavyzdys
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2. Išradimai
Faile Isradimai.doc esanti informacija apie kelias įžymias asmenybes ir jų išradimus
informatikos mokslo srityje pateikta naudojantis struktūriniu ženklinamuoju sąrašu. Tekstą
pertvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir atliktos užduoties pavyzdį.
Nurodymai
•
•
•

Pirmojo lygio ženklelį pakeiskite nurodytu šrifto Wingdings ženkleliu.
Nurodykite pirmojo lygio ženklelių pusjuodį stilių ir kitą spalvą.
Pasirinkite antrojo lygio ženklelių įtrauką -1,5 cm.

Atliktos užduoties pavyzdys
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3. Žodžio reikšmės
Faile Zodzio_reiksmes.doc esantį struktūrinį sunumeruotą sąrašą pertvarkykite į vieno lygio
numeruojamąjį sąrašą pagal pateiktus nurodymus ir atliktos užduoties pavyzdį.
Nurodymai
•

Pašalinkite struktūrinio sąrašo antrojo lygio elementų numeravimą ir trečiojo lygio
elementų ženklinimą.

Atliktos užduoties pavyzdys

4. Kompiuterio sandara

Faile Kompiuterio_sandara.doc esantį tekstą pertvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir
atliktos užduoties pavyzdį.
Nurodymai
•
•

Sukurkite numeruotąjį struktūrinį sąrašą.
Pasirinkite šiuos struktūrinio sąrašo elementų formatus:
o centrinę visų lygių numerių lygiuotę,
o antrojo lygio elementų stilių arabiškais skaitmenimis (pirmojo ir antrojo lygio
skyrybos ženklas - taškas, po antrojo lygio numerio rašomas skliaustas),
o pirmojo lygio numerio įtrauką - 0,8 cm,
o pirmojo lygio teksto įtrauką - 1 cm,
o papildomą kiekvieno lygio įtrauką - 1 cm.
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Atliktos užduoties pavyzdys

5. Lietuvos valstybinės institucijos
Faile Valstybines_institucijos.doc esantį tekstą pertvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir
atliktos užduoties pavyzdį.
Nurodymai
•
•

Sukurkite struktūrinį sąrašą, sunumeruotą romėniškais skaičiais.
Pasirinkite šiuos struktūrinio sąrašo formatus:
o pirmojo lygio numerio įtrauką - 0,5 cm,
o pirmojo lygio teksto įtrauką - 0,6 cm,
o papildomą kiekvieno lygio įtrauką - 0,7 cm.
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Atliktos užduoties pavyzdys
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Užduotys iš D. Jančauskienės knygos
6. APIE GIMTĄJĄ KALBĄ
Teksto formatavimas. Kelių lygių ženklintojo sąrašo kūrimas
Sąsajos su Bendrąja programa
•
•

Formatuoti tekstą (simbolius), lygiuoti pastraipas, atitraukti pirmąją pastraipos eilutę
(Pagrindinio ugdymo bendroji programa).
Sudaryti kelių lygių ženklintąjį sąrašą, jį tvarkyti: keisti sąrašo nuostatas (ženklinimo
formatą, ženklinimo elemento ir teksto įtraukas).

Pagal pateiktus nurodymus sutvarkykite faile tr_2d.docx esančią tekstinę informaciją:
•
•
•
•
•
•

nustatykite teksto šriftą Garamond, 12 pt dydį, mėlyną spalvą, pasvirąjį stilių;
sukurkite dviejų lygių ženklintąjį sąrašą:
pirmojo lygio („Apie gimtąją kalbą“) ir antrojo lygio (pastraipose surašytos autorių
pasakytos mintys apie kalbą) ženklinimo elementas – varnelė;
pirmojo lygio teksto įtrauka – 1 cm, ženklinimo elemento įtrauka – 0;
antrojo lygio teksto įtrauka – 2 cm, ženklinimo elemento įtrauka – 1 cm;
nustatykite 12 pt atstumą prieš suženklintas pastraipas, pasirinkite abipusę lygiuotę; „
nesuženklintoms pastraipoms (M. Daukša, J. Jablonskis) nustatykite dešininę lygiuotę,
sukurkite 1,2 cm dešininę įtrauką.

Atliktos užduoties pavyzdys
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7. LIETUVIŲ TARMĖS IR PATARMĖS
Kelių lygių ženklintojo ir numeruotojo sąrašo kūrimas
Sąsajos su Bendrąja programa „
Sudaryti kelių lygių numeruotąjį ir ženklintąjį sąrašą, jį tvarkyti: keisti sąrašo numerį, ženklinimo
formatą, numerio reikšmę, numerio ir teksto įtraukas.
Naudodamiesi saugyklos faile tr_3d.docx esančia informacija sukurkite dviejų lygių sąrašą:
•
•
•
•

pirmojo lygio (Aukštaičių, Žemaičių) numerio formatas – arabiškas skaitmuo, skyrybos
ženklas – taškas (pvz., 1.),
antrojo lygio (vakarų, rytų, pietų; vakarų, šiaurės, pietų) ženklinimo formatas –
žvaigždutė „*“; pirmojo lygio sąrašas numeruojamas pradedant vienetu;
pirmojo lygio teksto įtrauka – 1,5 cm, numerio įtrauka – 0,5 cm;
antrojo lygio teksto įtrauka – 2,3 cm, simbolio įtrauka – 1,3 cm.

Atliktos užduoties pavyzdys
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8. MAISTINĖ MEDŽIAGA
Kelių lygių numeruotojo sąrašo kūrimas
Sąsajos su Bendrąja programa
•

Sudaryti kelių lygių numeruotąjį sąrašą, jį tvarkyti: keisti sąrašo numerio formatą, numerio ir
teksto įtraukas.

Pagal pateiktą pavyzdį ir vertinimo kriterijus sutvarkykite saugyklos faile tr_4d.docx esančią
tekstinę informaciją.

Atliktos užduoties pavyzdys
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9. MAISTO MEDŽIAGOS
Numeruotojo ir ženklintojo sąrašo sudarymas
Sąsajos su Bendrąja programa
•

Sudaryti kelių lygių numeruotąjį ir ženklintąjį sąrašą, jį tvarkyti: keisti sąrašo numerio,
ženklinimo formatus, numerio reikšmę, numerio ir teksto įtraukas.

Vadovaudamiesi nurodymais ir naudodamiesi saugyklos failo tr_5d.docx tekstine informacija,
sukurkite trijų lygių sąrašą:
•
•

•
•
•
•

pirmojo lygio (Pagrindinės maisto medžiagos, Pagalbinės maisto medžiagos) numerio
formatas – romėniški skaitmenys, skyrybos ženklas – taškas (pvz.: I.);
antrojo lygio (Angliavandeniai, Baltymai, Riebalai, Ląsteliena, Vitaminai, Mineralai,
Vanduo) numerio formatas – didžiosios lotynų abėcėlės raidės, skyrybos ženklas – taškas
(pvz., A., B.);  trečiojo lygio (Makroelementai, Mikroelementai) numerio formatas –
didžiosios lotynų abėcėlės raidės ir arabiški skaitmenys, skyrybos ženklas po skaitmeniu –
taškas (pvz.: A1., A2., B1., B2.);
pirmojo lygio pradinė numerio reikšmė – I.;
antrojo lygio – A., trečio – A1.;
pirmojo lygio teksto įtrauka – 1,3 cm, numerio įtrauka – 0,5 cm;
antrojo lygio teksto ir numerio įtraukos – 2,6 cm ir 1,8 cm, trečiojo lygio – 3,9 cm ir 3,1 cm.

Atliktos užduoties pavyzdys
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