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28 – 30 pamokos 

aaiškinimas. Balandžio mėnesį testų nebus, tačiau mokiniai turi žinoti pagrindines sąvokas, kurios 

yra šiame konspekte. Šias sąvokas reikės individualiai (žodžiu ar raštu) atsakyti (išvardyti) 

mokytojui. 

Ieškokite šiame dokumente pamokų numerius ir sužinokite informacinių technologijų sąvokas. 

 

28 pamoka 

28. Žinotina rašant tekstą: 

o Tarp žodžių reikia palikti vieną tarpą; 

o lietuviškos kabutės - dvi apačioje prieš žodį ir dvi viršuje po žodžio; 

o lietuvių kalbos tekstuose rašomas ilgas brūkšnys paliekant po tarpą iš abiejų pusių; 

o pastraipos pabaigoje spaudžiame enter; 

o prieš šiuos ženklus tarpo nereikia (, . : ; ! ?), tačiau po jų tarpas reikalingas; 

o tarpas reikalingas abipus šių ženklų ( )  „ “  _ 

28.1. Pastraipa – pagrindinis teksto vienetas. Ją sudaro sakiniai, glaudžiai susiję vienas su kitu. 

28.2. Renkamas tekstas gali būti įvairaus dydžio.Dydis keičiamas punktais (pt).(pvz. 12 pt) 

28.3. Renkamam tekstui parenkame šriftą. (pvz. Time New Roman).  

29. Tekstas gali būti: pusjuodis (Bold), kursyvas (Italic), pabrauktas (underline). 

30. Padidinti tarpus tarp eilučių (Format > Paragraf > Line Spacing). 

31. tarpai tar pastraipų (Format > Paragraf > Spacing). 

32. Įtrauka – tai teksto patrukimas į dešinę. 

33. Viename dokumente visų pastraipų pirmųjų eilučių įtraukos turi būti vienodos. 

34. Paveiksliukas įterpiamas komanda – įterpti (paste, Ctrl + V). Prieš tai copy(Ctrl + C). 

35. Parašius tekstą reikia peržiūrėti, nes: 

35.1. įsitikinkite, kad nėra rašybos klaidų; 

35.2. tarp žodžių palikite po vieną tarpą; 

35.3. nepalikite tarpų prieš kablelį, kabliataškį, dvitaškį, tašką, klaustuką, šauktuką; 

35.4. nepalikite tarpų po atdarančiojo ir prieš uždarantįjį skliaustą; 

P 
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35.5. naudokite lietuvišką brūkšnį ir lietuviškas kabutes. 

 

29 pamoka 

 

32. Taisyklės dirbant tinkle. 

32.1. Netrukdysiu kitiems dirbti kompiuterių tinkle. 

32.2. Nesisavinsiu svetimų programų. 

32.3.Nenaudosiu kompiuterio melagingai informacijai skleisti. 

32.4.Naršydamas po internetą atsiminsiu, kad dirba ir kiti žmonės, ir stengsiuosi atsižvelgti į tai. 

32.5. Nesinaudosiu informacija, kuri nėra skirta laisvam naudojimui. 

32.6. Nerašysiu elektroninių laiškų, kurie galėtų įžeisti, pažeminti kitą žmogų. 

33. Dirbant kompiuteriu reikia daryti kas 30 minučių pertraukas kurių metų reikia patreniruoti  

      akis ir kūną. 

30 pamoka 

 

34. Rašant rašinį ar atpasakojimą, t.y. kuriant tekstą, labai svarbios šios dalys: pradžia, dėstymas ir pabaiga. 

36. Tarpai tarp eilučių vadinami intervalais. Jų būna: 

      36.1. viengubas intervalas; 

      36.2. 1,5 eilutės intervalas; 

      36.3. dvigubas intervalas; 
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37. Įtrauka – tai teksto patraukimas į dešinę. 

38. Antraštė – išskiriama kitokiu šifru. 

39. Tekstas pagyvinamas paveiksliuku. 

40. Vienodas teksto pastraipų šriftas. 

41. Vienodo dydžio įtraukos. 

42. Po taško, kablelio – visada tarpas, prieš juos tarpų nedaroma. 

43. Kompiuteris gali būti prijungtas prie kompiuterio šiais būdais: 

      43.1. telefono linijos; 

      43.2. kabelinės televizijos laidais; 

      43.4. radijo ryšiu; 

      43.5. palydoviniu ryšiu; 

      43.6. internetui skirta specialia linija; 

      43.6. belaidis internetas. 

44. Kiekvienas į tinklą įjungtas kompiuteris turi savo vardą, vadinamą adresu. 

45. Naršymui internete reikalinga speciali programa – naršyklė. Naršyklės: 

45.1. Mozilla Firefox. 

45.2. Internet Explorer. 

45.3. Opera ir kt. 

 

 

46. Naršyklės Internet Explorer langas: 

      46.1. meniu juosta; 



Parengė ITMM Artūras Šakalys 
 
      46.2. rodomo tinklalapio adresas; 

      46.3. priemonių juosta; 

      46.4. suskleistt, padidinti, užverti langą; 

47. Jei ieškosite kitą dieną, galite gauti kitokius rezultatus – internete informacija nuolat kinta. 

 


