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Šios dienos konsultacijos-pratybų temos

Automatinės dokumento tvarkymo priemonės:

 turinio sudarymas

 objektų numeravimas

 rodyklės sudarymas

Nuorodų įterpimas

„Tekstinių dokumentų maketavimas“ (MS Word)



Turinio sudarymas
Automatiškai sudaryti kelių lygių dokumento turinį. 
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Turinys sudaromas naudojant ...

... antraštinius stilius
(Antraštė1, Antraštė2, ...)

... naudotojo sudarytus stilius
(pagrindas – ne antraštiniai stiliai)

– reikia papildomų veiksmų



© Tatjana Balvočienė, 2021

Atliktos užduoties  pavyzdys

Šaltinis: Jančauskienė D. Užduotys savarankiškam darbui. Informacinės 
technologijos, 11–12 klasė, bendrasis kursas, 2014 (e. leidinys)



© Tatjana Balvočienė, 2021

Istorijos mokslas

Faile Istorijos_mokslas.docx pateikta tekstą sutvarkykite pagal pateiktus nurodymus ir 

atliktos užduoties pavyzdį.

Nurodymai

 Teksto antraštėms „Sąvoka“, „Istorijos šakos“ ir „Istorijos mokslas Lietuvoje“ pritaikykite 

stilių Antraštė 1, paantraštėms (istorijos šakų pavadinimams) – stilių Antraštė 2.

 Naudodamiesi automatine rašyklės priemone, dokumento pradžioje sukurkite dviejų 

lygių dokumento turinį (įtraukite į jį antraštės ir paantraštes).

Parengta pagal: Blonkis J., Bukšnaitis V., Burbaitė R. ir kt. Informacinių technologijų 
valstybiniam brandos egzaminui. Užduočių pavyzdžiai. Vilnius: TEV, 2014

_1_AS_PRAKTIKUMAS/2_2_Skiltys/Meno_šakos.docx


Atliktos užduoties  pavyzdys



Šaltinis: Jančauskienė D. Užduotys savarankiškam darbui. Informacinės 
technologijos, 11–12 klasė, bendrasis kursas, 2014 (e. leidinys)



Atliktos užduoties  pavyzdys (fragmentas)



© Tatjana Balvočienė, 2021

Rusnė

Sudarykite dokumento Rusnė.docx turinį pagal 

pateiktus nurodymus ir atliktos užduoties pavyzdį.

Nurodymai

 Pirmo lygio antraštėms pritaikykite stilių Rusnė 1, 

antro lygio antraštėms – stilių Rusnė 2,

trečio lygio antraštėms – stilių Rusnė 3.

 Po antraštinio lapo (Rusnė) įterpkite naują 

puslapį ir jame parašykite žodį TURINYS.

 Naudodamiesi automatine rašyklės priemone, 

naujame puslapyje po žodžiu TURINYS pagal 

pavyzdį sukurkite trijų lygių dokumento turinį.

Atliktos užduoties  pavyzdys

Parengta pagal: Balvočienė T., Balvočius A. „Informacinės 
technologijos. Bendrasis kursas. Vadovėlis 11– 12 kl.“, K.: Šviesa, 2012

_1_AS_PRAKTIKUMAS/2_2_Skiltys/Meno_šakos.docx


Objektų numeravimas
Dokumente numeruoti paveikslus, lenteles, diagramas, formules naudojantis 
automatinėmis priemonėmis.

© Tatjana Balvočienė, 2021



Objektų numeravimas automatinėmis 
priemonėmis

© Tatjana Balvočienė, 2021

 Žinoti, kokie objektai gali būti 
numeruojami

 Tinkamai parinkti numerio vietą, 
lygiavimą

 Gebėti keisti numerio stilių

 Sukurti, jei reikia, naują žymą

 Sunumeravus, pakeisti numerio vietą: 
pav. 1  1 pav.

 Modifikavus, atnaujinti vaizdą
(CTRL + A  F9)

__PAVYZDŽIŲ_FAILAI/05 OBJEKTŲ NUMERAVIMAS/Paryžius.pdf
__PAVYZDŽIŲ_FAILAI/05 OBJEKTŲ NUMERAVIMAS/Paryžius.docx


Šaltinis: Jančauskienė D. Užduotys savarankiškam darbui. Informacinės 
technologijos, 11–12 klasė, bendrasis kursas, 2014 (e. leidinys)

Atliktos užduoties  pavyzdys (fragmentai)
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Vasaros pieva

Pagal pateiktą pavyzdį sunumeruokite failo 

Vasaros_pieva.docx objektus. Visi objektai 

yra lentelėse:

 lentelės „Vabzdžių rūšys nuotraukose“ 

iliustracija bei diagramos „Vabzdžių 

rūšys nuotraukose“ iliustracija pateiktos 

vienoje lentelėje,

 vabzdžių nuotraukos – kitoje lentelėje. 

Kad būtų patogiau dirbti, lentelėms 

galima nurodyti „Rodyti tinklelius“:

Parengta pagal: Balvočienė T., Balvočius A. „Informacinės 
technologijos. Bendrasis kursas. Vadovėlis 11– 12 kl.“, K.: Šviesa, 2012

Atliktos užduoties  pavyzdys

_1_AS_PRAKTIKUMAS/2_2_Skiltys/Meno_šakos.docx
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Romoje

Pagal atliktos užduoties pavyzdį ir pateiktus 

nurodymus sunumeruokite dokumento 

Romoje.docx nuotraukas.

Nurodymai

 Sukurkite naują pastraipos stilių pavadinimu 

NUMERIAI (šriftas Book Antiqua, šrifto dydis

11 pt, spalva pilkai melsva, tekstas centruotas, 

tarpas po pastraipa – 2 pt).

 Sunumeruokite nuotraukas: sukurkite naują 

žymę „nuotrauka“; numeruokite romėniškais 

skaičiais, numeriai turi būti virš iliustracijų. 

 Numeriams pritaikykite stilių NUMERIAI.

 Nuotraukas pateikite dviem skiltimis, atstumai 

tarp skilčių 2 cm, skiltys atskirtos vertikalia 

linija.

Atliktos užduoties  pavyzdys

_1_AS_PRAKTIKUMAS/2_2_Skiltys/Meno_šakos.docx
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Skritulys

Faile Skritulys.docx pateiktas skritulio ir jo išpjovos paveikslas bei jų plotų formulės. Naudodami 

automatinę rašyklės priemonę pagal pateiktus nurodymus ir atliktos užduoties pavyzdį sunumeruokite 

paveikslą ir formules.

Nurodymai

 Paveikslą ir formules numeruokite arabiškais skaičiais po objektais.

 Nurodykite, kad po paveikslu būtų rašoma etiketė „paveikslas“, prie formulių numerių – etiketė 

„formulė“.

Atliktos užduoties  pavyzdys

Parengta pagal: Blonkis J., Bukšnaitis V., Burbaitė R. ir kt. Informacinių technologijų 
valstybiniam brandos egzaminui. Užduočių pavyzdžiai. Vilnius: TEV, 2014

_1_AS_PRAKTIKUMAS/2_2_Skiltys/Meno_šakos.docx


Rodyklės sudarymas
Žymėti į dalykinę rodyklę įtraukiamus žodžius (žodžių junginius).

Sukurti dokumento dalykinę rodyklę.

© Tatjana Balvočienė, 2021



Dalykinės rodyklės kūrimas automatinėmis 
priemonėmis

 Rodyklės sudarymo veiksmai:

 pažymėti reikiamus žodžius (žodžių junginius)

 sudaryti dalykinę rodyklę pagal nurodytus reikalavimus

 Į rodyklę galima įtraukti:

 ne tik pagrindinį įrašą, bet ir antro bei trečio lygių įrašus

 kryžminės nuorodas

 puslapių diapazoną (prireiks žymelių)

© Tatjana Balvočienė, 2021



© Tatjana Balvočienė, 2021
Šaltinis: Balvočienė T., Balvočius A. „Informacinės technologijos. 
Bendrasis kursas. Vadovėlis 11– 12 kl.“, K.: Šviesa, 2012

Pasirenkama, kai 
norima dalykinėje 
rodyklėje įrašyti 
puslapių diapazoną, 
pvz., 100–123

Jei reikia, įrašomas 
patikslinantis (antro 
lygio) įrašas, 
papildantis pagrindinį

Čia įrašomas pagrindinis įrašas, jis bus 
pateiktas rodyklėje; jei  dokumento 
teksto dalis buvo pažymėta, laukelyje ji 
atsiras automatiškai; prireikus, tekstą 
galima koreguoti Pažymėjus, šalia 

pagrindinio įrašo 
dalykinėje rodyklėje 
bus pateikta nuorodą 
į kitą rodyklės įrašą 
(įrašomas į šalia 
esantį laukelį)

Nurodomas 
puslapio numerio 
pateikimo sąraše 
formatas



Šaltinis: Jančauskienė D. Užduotys savarankiškam darbui. Informacinės 
technologijos, 11–12 klasė, bendrasis kursas, 2014 (e. leidinys)

Atliktos užduoties  pavyzdys



Pasaka

Faile Pasakos_veikėjai.docx yra pasakos 

„Kaip gaidelis pono dvarą griovė“ tekstas. 

Pagal pateiktus nurodymus ir atliktos 

užduoties pavyzdį sudarykite pasakos 

veikėjų sąrašą.

Nurodymai

 Į dalykinę rodyklę įtraukite pasakos 

veikėjų pavadinimus. Pateikite juos 

vardininko linksniu didžiąja raide.

 Po pasakos tekstu sukurkite dalykine 

rodykle. Pasirinkite jos 

apipavidalinimo stilių „Modernus“. 

Pateikite veikėjų sąrašą dviem 

stulpeliais, su puslapių numeriais, 

tarpus tarp veikėjų pavadinimų ir 

puslapių numerių užpildykite 

taškeliais. Šaltinis: Blonkis J., Bukšnaitis V., Burbaitė R. ir kt. Informacinių technologijų 
valstybiniam brandos egzaminui. Užduočių pavyzdžiai. Vilnius: TEV, 2014

Atliktos užduoties  pavyzdys

_1_AS_PRAKTIKUMAS/2_2_Skiltys/Meno_šakos.docx
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Rusnė

Rašyklės dokumente Rusnė.docx pateiktus 

nurodymus sukurkite rodyklę, panašią į pateiktą 

pavyzdyje.

Nurodymai

 Rodyklėje turėtų būti:

o pirmo, antro ir trečio lygio įrašai,

o įrašas su puslapių diapazonu,

o bent du įrašai su kryžmine nuoroda.

 Rodyklę pateikite viena skiltimi, 

apipavidalinimo stilių pasirinkite savo nuožiūra.

Šaltinis: Balvočienė T., Balvočius A. „Informacinės technologijos. 
Bendrasis kursas. Vadovėlis 11– 12 kl.“, K.: Šviesa, 2012

Įtraukti į dalykinę 
rodyklę buvo 
pažymėtas tekstas, 
apimantis kelis 
puslapius (puslapių 
diapazoną)

Trečio lygio dalykinės 
rodyklės įrašai

_1_AS_PRAKTIKUMAS/2_2_Skiltys/Meno_šakos.docx


Nuorodų įterpimas
Sukurti nuorodą į to paties dokumento vietą.

Sukurti nuorodą į kitą failą, interneto išteklių.

© Tatjana Balvočienė, 2021



Nuorodų įterpimas dokumente

 Į interneto išteklių

 Į kitą failą

 Į to paties dokumento vietą – reikia 
sukurti žymelę (žymeles)

© Tatjana Balvočienė, 2021

__PAVYZDŽIŲ_FAILAI/07 NUORODOS/Rusnė.docx


Nuorodų įterpimas į to paties dokumento vietą

Hipersaitas Kryžminė nuoroda

© Tatjana Balvočienė, 2021
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Asyžius

Rašyklės dokumente 

Asyžius.docx pagal pavyzdį ir 

pateiktus nurodymus įterpkite 

saitus (nuorodas) į failą ir 

interneto išteklius.

Nurodymai

 Nuotrauką, pateiktą 

viduriniame stulpelyje, 

susiekite nuoroda į failą 

Asyžiaus_bažnyčia.jpg.

 Žodžius „Italija“, „Asyžius“, 

„internete“ susiekite 

nuorodomis į interneto 

šaltinius; tinkamą šaltinį 

patys pasirinkite iš faile 

Nuorodos.docx pateikto 

sąrašo).

_1_AS_PRAKTIKUMAS/2_2_Skiltys/Meno_šakos.docx


© Tatjana Balvočienė, 2021

Šaltinis: Jančauskienė D. Užduotys savarankiškam darbui. Informacinės 
technologijos, 11–12 klasė, bendrasis kursas, 2014 (e. leidinys)



Atliktos užduoties  
pavyzdys (fragmentas)

Pradinio dokumento vaizdas (fragmentas)
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Moliūgų šventė Švėkšnoje

Rašyklės dokumente Moliūgų_šventė.docx pagal pavyzdį ir pateiktus nurodymus įterpkite 

saitus (nuorodas) į kelias to paties dokumento vietas.

Nurodymai

 Pirmajame puslapyje esančius žodžius, parašytus oranžine spalva, susiekite nuorodomis:

 „meniškai išpjaustytais moliūgais“ su antrojo puslapio žodžiais „Kūriniai iš moliūgų“,

 „jaukiais parko takeliais“ su trečiojo puslapio žodžiais „Švėkšnos dvare parke“,

 „miestelio gatvėmis“ su trečiojo puslapio žodžiais „Švėkšnos bažnyčia“,

 „instaliacijų“ su antrojo puslapio žodžiais „Gėlių kilimai“.

_1_AS_PRAKTIKUMAS/2_2_Skiltys/Meno_šakos.docx


Apibendrinamoji užduotis

© Tatjana Balvočienė, 2021
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Šaltinis:
Jančauskienė D. 
Užduotys 
savarankiškam 
darbui. 
Informacinės 
technologijos,
11–12 klasė, 
bendrasis kursas, 
2014 (e. leidinys)



© Tatjana Balvočienė, 2021

Šaltinis: Jančauskienė D. Užduotys savarankiškam darbui. Informacinės 
technologijos, 11–12 klasė, bendrasis kursas, 2014 (e. leidinys)

Pastaba

Lentelės duomenų rikiavimo užduotį galima palikti kitai konsultacijai, kai gilinsimės į darbą su 

lentelėmis

_1_AS_PRAKTIKUMAS/2_2_Skiltys/Meno_šakos.docx


Šaltinis: Jančauskienė D. Užduotys 
savarankiškam darbui. 
Informacinės technologijos, 11–12 
klasė, bendrasis kursas, 2014
(e. leidinys)

Pradinio dokumento 
vaizdas (fragmentas)



Atliktos užduoties  
pavyzdys (fragmentas)

Šaltinis: Jančauskienė D. Užduotys 
savarankiškam darbui. Informacinės 
technologijos, 11–12 klasė, bendrasis 
kursas, 2014 (e. leidinys)



Tekstinių dokumentų maketavimo (MS Word)
konsultacijos-pratybos

 Pirmoji konsultacija (2021-05-19). Aptartos temos:
teksto skiltys, dokumento stiliai, numeravimas / ženklinimas, teksto tabuliavimas

 Antroji konsultacija (2021-05-25). Aptartos temos:
automatinės dokumento tvarkymo priemonės (turinio sudarymas, objektų 
numeravimas, rodyklės sudarymas), nuorodų įterpimas

 Trečioji konsultacija (2021-05-26, 17 val.). Numatomos temos:
lentelės, puslapinės antraštės ir poraštės, dokumento spausdinimas

© Tatjana Balvočienė, 2021
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