
STILIAI 

1 UŽDUOTIS 

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 (maketas turi būti kiek galima panašesnis į pateiktąjį pavyzdyje). 

 

 
 

2 UŽDUOTIS 

Teksto rengyklės (standartinį) stilių Antraštė 3 modifikuokite pagal pateiktus nurodymus. 

 

Nurodymai 

 Pakeiskite rašmenų spalvą į juodą. 

 Parinkite pasvirąjį šrifto stilių. 

 Parinkite centrinę lygiuotę. 

 

3 UŽDUOTIS 

Pagal pateiktus nurodymus sukurkite stilius. 

 

Nurodymai 

 Numatytojo stiliaus Įprastasis pagrindu sukurkite šių formatų pastraipos stilių Tekstas: 

o ženklinimas – ženkliuku „“, 

o teksto įtrauka nuo kairiosios ir dešiniosios paraštės – 0 cm. 

 Sukurkite šių formatų simbolių stilių Sąvoka: 

o šriftas – Courrier 12 pt, 

o šrifto stilius – pasvirasis. 

 

4 UŽDUOTIS 

Sukurkite failą Citata.doc. Jame atlikite užduotis pagal pateiktus nurodymus. 

 

Nurodymai 

 Sukurkite simbolių stilių Frazė: 

o šriftas – Comic Sans MS, jo dydis – 11 pt, 

o fono spalva – žalia, 



o raidžių efektas – „Mažos didžiosios raidės“ 

o 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. 

 

5 UŽDUOTIS 

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: 

o šriftas – Book Antiqua 12 pt, žalia rašmenų spalva, didžiųjų raidžių efektas, 

o centrinė lygiuotė, tarpas prieš pastraipą – 10 pt. 

 Sukurkite šių formatų pastraipos stilių Vardas: 

o šriftas Arial 11 pt, mėlyna rašmenų spalva, šrifto stilius – pasvirasis. 

 Pritaikykite sukurtus stilius dokumento tekstui: 

o stilių Skyreliai – pavadinimams (jie pažymėti pusjuodžiu stiliumi), 

o stilių Vardas – žodžiams „Vytautas Kernagis“. 

 

 
6 UŽDUOTIS 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 


