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1. MICROSOFT OFFICE WORD 2013 TÖÖKESKKOND JA TÖÖAKEN
MS Word 2013 on väga sarnane MS Word 2007-2010-ga, kuid on mõned uuendused võrreldes
varasemate versioonidega. Välja on toodud need uuendused, mis aitavad õpilastöid luua ja
vormindada.
Alates Word 2007-st on kasutuses failiformaat, mille faililaiendi lõpus on x-täht st .docx. See
fail on pakitud (tihendatud) ning seda tehakse automaatselt salvestamise käigus.
Word2013 puhul avaneb avakuva–Start Screen (varem avanes kohe tühi dokument), kus valida
Tühi dokument–Blank dokument või uus dokument valmis kujundusega malliga või avada
olemasolevat faili Ava muud dokumendid–Open Other Documents. Olemasoleva dokumendi
avamiseks valida asukoht: kas Viimased dokumendid–Resent Documents või pilveruumilt One
Drive (end SkyDrive) või oma arvutist Arvuti–Computer, failide avamiseks klõps nupul SirviBrowse.
Klõps nupul
tagasipöördumine
dokumendi juurde
Sakk File–Fail
viib dokumendi
aknast väljaspoole:
dokumendiga
seostud käsud: salvestamine, avamine printimine,
sulgemine,
jagamine jne;
Wordi suvandid jm
Open Other Documents

Wordi vanemates versioonides loodud faile saab avada. Sellekohast infot
annab teada tiitelribas kuvatav tekst Compatibility Mode- Ühilduvusreziim.
Kui salvestatakse faili vanemas versioonis loodud faili, salvestatakse see
vastavalt aknas File/Save As-Fail/Salvesta nimega, väljal Salvestustüüp–
Save as type saab valida/määrata varasem või muu versioonis, ühilduvuskontroll teavitab kui mõni versiooni funktsioon ei ühildu/toimi.

Sakk Fail–File abil avanevas aknas
File/Save As-Fail/Salvesta nimega
määratakse faili asukoht arvutis vm ning
väljal Salvestustüüp–Save as type saab
valida/määrata erinevaid failiformaate :
kasutusesolev versioon Word dokument,
varasemad Word versioonid, universaalsed failiformaadid RTF ja PDF või
vabavaraline.
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Recover Unsaved Documents

MS Word 2013-2010 võimaldavad salvestamata faile (.asd) taastada (talletatakse 4 päeva),
kui on sisse lülitatud automaatsalvestus sakk FailFile abil Seaded/Salvestamine/–
Options/Save käskudest saab määrata salvestamise formaati, salvestamise tiheduse, millises
kaustas koopiad ja mustandeid hoitakse. Salvestamata dokumendi taastamiseks kasutatakse
käsku sakist Fail/Ava/Taasta salvestamata dokumendid File/Open/Recover Unsaved
Document, siis klõps vajalikul failil ja nupul Ava–Open ning Wordi aknas kollasel
hoiatusribal klõps Salvesta nimega–Save As.

valida taastav fail

Klõps nupul Ava–Open

Wordi kasutajaliidese graafiline kujutus:
Kiirpääsuribale nuppude lisamine:
hiireparemklõpsatus nupul avab kiirmenüü
ja klõps ning nupp lisatakse kiirpääsuribale

Tiitelriba: faili/dokumendi nimi ja
kasutatava tarkvara nimi
2. Kiirpääsuriba: sageli kasutatavad käsud, saab juurde lisada

Word 2013 on
sakk File–Fail
viib dokumendi
aknast väljaspoole
Siin asuvad
dokumendiga
seostud käsud:
salvestamine dokumendi avamine
(ka uue New), ,
printimine, sulgemine, jagamine
jm; mitmed Wordi
suvandid jm

3. LINT

Noolenupp avab dialoogiakna ehk käsuakna
Redigeerimisaken: kuvatakse dokument
Kuvanupud: vaatlusreziimi muutmiseks

Suumiliugur:
suurenduse muutmine
(suurendada/vähendada

Olekuriba: info dokumendi kohta

Nupuriba–Ribbon on ala, mis asub ekraani ülaservas. See sisaldab töö tegemiseks käske,
mis asuvad menüüdes (Home/Insert–Avaleht/Lisa jne). Klõpsatades erinevaid menüüsid
avanevad erinevad/uued käsud. Nupuriba kohandub vastavalt sellele, millega parajasti
töötatakse. Näiteks kui töötatakse tabeliga, siis kuvatakse tabeli tööriistad. Muul ajal pole
RibaRibbon koosneb 3 osast:
need käsud kuvatud.
NB! Riba saab kokku ja lahti rullida

Nimetus/grupinimetus
Nimetus/grupinimetus

1)Menüüd – iga menüü
tähistab omaette tegevusala;
2)Käsud- on esitatud
rühmadena.Käsk võib olla
nupp, menüü või väli, kuhu
saab ise infot sisestada
3)Grupid/ Jaotised-piirkond,
kus on omavahel seostuvate ja
menüüdel üheskoos
kuvatavate käskude kogumid.
Gruppi on koondatud kõik
käsud, mis on vajalikud teatud
tüüpi tegevusteks.
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spinner avab vastava
grupi käsuakna/dialoogiruudu

hiire topeltklõpsuga sakil
Menüüd
Menüüd
Käsud/käsunupud,
Grupp/piirkond/nimetus
Menüüd
käsud

2.

LEHEKÜLJE KUJUNDAMINE

Pirita Majandusgümnaasiumi vormistamisnõuete kohaselt esitada õpilastöödes veerised:
vasakult 3 cm ülevalt 2,54 cm; alt 2,54 cm;
paremalt 2,54 cm. Leheformaat A4.

Teksti paigutus lehel sõltub valitud paberilehe mõõtmetest ja sellel määratud vabadest
servadest (teksti vaba äär) ehk veeristest (Margins) jm. Õiged leheseaded määravad tulemuse
dokumendist paberkandjal. Esmalt määratakse dokumendi loomisel lehe üldmõõtmed.
Lehekülje seadete tegemine toimub menüü abil Page Layout – Küljendus või menüü Page
Setup–Lehekülje häälestus ning klõps spinneril (nooleruudul) ja ilmub lehekülje seade
käsuakna ehk dialoogiaken nagu Word-i vanemad versioonid.

MS Word 2013 annab valitud menüü tööriistade valiku.
Lehekülje seadete korral Margins-Veerised, OrientationPaberi orientatsioon, Size-paberi suurus: A4; jm
Grupis Paragraph–Lõik lõigu taande ja lõiguvahe käsud
Indent-taane, Spacing- lõikude vahekaugus

2.1. Lehe mõõtmete ja veeriste määramine
1. Esmalt määratakse lehe üldmõõtmed, (kirjalikud tööd formaadil A4) selleks kasutatakse
käsku menüüst Page Layout–Küljendus Page Setup/Paper–Lehekülje häälestus/Paber. Samast menüüst vahelehel Margins–Veerised saab seada ka paberi orientatsiooni ehk lehe suuna lugemisel. See võib olla Portrait–Vertikaalpaigutus (leht võetakse ette pikuti) või
Landscape–Horisontaalpaigutus (leht võetakse ette laiuti).
2. Järgmisena määratakse teksti vabad alad servades, veerised ehk äärised, see toimub
vahelehel Margins–Veerised.

Veeriste valikud, kui vajalik variant puudub,
siis käsu Custom Margins–Kohandatud
veerised abil avaneb Page Setup–Lehekülje
häälestus aken, kus saab valida vajalikud
veeriste väärtused
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Grupi/jaotuse Page Setup–Lehekülje häälestus spinneril (nooleruudul) teha klõps ja ilmub
lehekülje seade dialoogiaken nagu Wordi vanemates versioonides ja määrata veeriste
väärtused.
Veerised–Margins
teksti vabad alad servades, veerised ehk äärised

Leheformaadi valik
Õpilastööd formaadil A4

Lehe

Lehe

orientatsioon

orientatsioon

Tehtud seadete mõju
illustreerib aknaosa
Eelvaade–Preview.

Nupp Set As Default–Sea vaikeväärtuseks
määrab valikud algmääranguks (samad
väärtused uutele järgmistele dokumentidele)

Väljal Apply to–Rakenduskoht
kehtivad Whole document–Terve
dokumendi ulatuses või alates
kursori asukohast This point
forward–Siit alates

Vahelehel Paper–Paber toimub leheformaadi
valik. Klõps noolel avab loendi

Pirita Majandusgümnaasiumi vormistamisnõuete kohaselt esitada õpilastöödes veerised:
vasakult 3 cm ülevalt 2,54 cm; alt 2,54 cm; paremalt 2,54 cm;.
Leheformaat A4.
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3.

TEKSTI SISESTAMINE, VORMINDAMINE JA TEKSTILÕIGUD

Teksti sisestamisel ja vormindamisel kasutatakse teksti kujundamise vahendeid. Teksti
ilmestamine hõlbustab teksti vastuvõttu, eraldab olulise jm. Varem sisestatud tekstiosa
märgistatakse ja määratakse sellele osale soovitav vorming.
Selleks kasutada menüüd Home–Avaleht ilmunud nupuriba või avada vormindamise
dialoogiaken Font.
Kiirpääsuriba:salvesta, võta tagasi, korda

Vormindamise dialoogiaken avatakse
hiireklõpsuga spinneril/nooleruudul
Vormindamise nupuribad ja
dialoogiaken avanevad kui teha hiire
paremklõps teksti piirkonnas

Hõljuv nupuriba (Mini Toolbar)
aktive e r ub, k ui ming i te kstios a
o n mä rgista tud

PMG vormistamisnõuete kohaselt
esitatakse õpilastööd (põhitekst) järgmiselt:
Kirjastiil ehk Font – Times New Roman
Kirjasuurus – 12pt
Fondi ehk kirja laad – harilik/Regular

Font vahelehel saab valida:
 kirjatüüpi Font;
 kirjalaadi Font style
 kirjasuurust Size

Font vahelehel saab valida:
 teksti värvi Font color
 allajoonimist ehk allakriipsutamist
Underline style

VÄIKEFORMAADILISED
SUURTÄHED- Small caps

Superscript- Ülaindeks
(m2)
Subscript- Alaindeks
(m2)

kapiteelkiri
SUURTÄHED- All caps
peidetud kiri-Hidden

Nupp Sea vaikeväärtuseks–Set As Default määrab
valikud algmääranguks
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Loobu–Cancel sulgeb dialoogiakna
käsku täitmata

ehk

Teksti vormindamine vormindamise nupuriba abil - menüü HomeAvaleht on aktiivne:

joondusnupud

Paks/Bold; Kursiiv/Italic (kaldkiri)

Justify-Rööpjoonda

Line Spacing –
rea- ja lõiguvahe
valimine

S õ r e n d a t u d k i r j a (tähtede vahel suuremad vahed) märgisamm/Character
Spacing määratakse jaotuses Font vahelehel Täpsemalt/Advanced valida vahed
Laiendatud/Mõõt – Expanded/By

Sõrenduseks ei tohi lisada sõna sisse tühikuid,
vaid määratakse märgisamm punktides jaotises
Font vahelehel Täpsemalt/Advanced

PMG vormistamisnõuete kohaselt esitatakse õpilastööd (kogu tekst):
kirjaliik Times New Roman; kirjasuurus 12pt;
rööpjoondus (tekst joondatakse nii vasak- kui ka parempoolse serva järgi ehk servast servani, s.t mõlemad servad
on sirged);
reavahe 1,5, lõiguvahe 12 pt; va
sisukorra moodustamisel lõiguvahed enne ja pärast 0 pt;
kasutatud kirjanduse loetelus kasutatakse ühe allika kirje koostamisel reavahet 1,0 (ühekordne–Single), iga allika
vahel üks vaba rida.
Pealkirjad kirjutatakse tähesuurusega 14 pt paksus–Bold kirjas, peatüki pealkirjad suurtähtedega ja alapealkirjad
väiketähtedega. Pealkirjad on vasak joondusega ja lõppu ei panda punkti. Pealkirja ja teksti vahekaugus 24 pt.
Teksti ilmestamisel tuleb olla mõõdukas. Sõna või lauseosa esiletõstmiseks kasutatakse paksu/rasvast–Bold
kirjalaadi, võõrsõnade korral kald/kursiiv–Italic kirjalaadi
Taandridu ei kasutata.
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Selline on tekstiosa vormingunõue

3.1.

Rea- ja lõiguvahed

Dokumendi koostamisel liigendatakse see parema loetavuse kindlustamiseks lõikudeks. Kui
teksti sisestamise käigus vajutada klahvile Enter, lõpetatakse eelmine lõik, kursor viiakse uue
rea algusesse ja alustatakse uut lõiku. Seega lõik on kahe reavahetusklahvi Enter vahel, mis
on tähistatud tehnilise märgiga ¶, kui avada peitkoodide kuvamine korrektuurirežiimis (klõps
nupul
menüüs Avaleht–Home).
Tekstilõigud eraldatakse laiema vahemikuga, kuid ei moodustata uut tühja rida klahvi Enter
vajutamisega, vaid viiakse kursor lõigule ja valida käsk menüüst Home–Avaleht rea- ja
lõiguvahenupp–Line Spacing
valida vajalik reavahe või grupi Paragraph–Lõik abil
avada lõiguvalikute akna ning valida Paragraph/Indents and Spacing/ Spacing/After–
Lõik/Taanded ja vahed/ Vahed/ Pärast.

Klõps nooleruudul ja avatakse aken
Paragraph–Lõik.
Sama aken avaneb ka nupu
Reasammusuvandid–Line Spacing
Options abil

Taane:
vasakult
paremalt

Vahekaugus:
lõigu ees
lõigu järel

Tabuleerimise
dialoogiaken
Tabs…–
Tabelduskohad

Word 2007-2013 dokumendis on
vaikimisi reavahed suuremad kui
ühekordne ja lõiguvahed lisavahedega. Üleliigsed rea- ja lõiguvahed
saab eemaldada laadi stiiliga
Vahedeta–No Spacing, kui eelnevalt
vajalikud tekstiosad märgistada.

Saab eemaldada
või lisada lõikude
lisavahe

Taanded pakuvad
võimalust jätta lõigule
vasakult või paremalt
lisa tekstivaba ruumi

Reavahe (lõigu
sees): 1,5 lines
(reavahe 1,5 rida);
Single-ühekordne

Kui rippmenüüs ei leidu soovitavat
reavahet, siis reasamm Multiple–
Mitmekordne võimaldab väljale At–
Mõõt sisestada muu väärtus näiteks 1,2

PMG vormistamisnõuete kohaselt töö tekstiosa (Text Body) lõiguvahe – 12 pt, reasamm ehk
reavahe–1,5 rida, rööpjoondus;
pealkirja ja teksti vahekaugus 24 pt, vasakjoondus.
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3.2.

Lehekülgedeks jaotamine ja korrektuurirežiim

Lehekülgedeks jaotamine toimub automaatselt. Kui leht täitub tekstiga, siis ilmub
automaatselt uus leht. Kõik erinevad struktuursed osad peavad algama uuelt lehelt (ei tohi
kasutada järjestikku mitu reavahetuse klahvi), näiteks sissejuhatus, uus peatükk, kasutatud
kirjandus jne. Selleks kasutakse:

1. sundlehevahetust klahvikombinatsiooniga Ctrl+Enter;
2. käsku menüüst Page Layout/Breaks/Page –
Küljendus/Piirid/Lehepiirid/Leht.

Reavahetuse tähised

Page Break

Lõpuks klõpsatakse nupule OK või käsk Lisa/Leheküljepiir–Insert/Page Break.
Lehevahetuse tähis on nähtav
korrektuurirežiimis, selleks
aktiveerida peidetud
vormingutähised klõps nupul
menüüs Avaleht/Kuva
kõik–Home/Show/Hide

NB! Üleliigsete tühjade lehtede
eemaldamiseks tuleks kustutada
üleliigsed lehevahetused. Lehevahetuse
tähised on nähtavad korrektuurirežiimis
nupuga

menüüs Avaleht–Home

PMG vormistamisnõuete kohaselt esitatakse õpilastööd tekstiosas järgmise struktuuriga:
peatüki ja alapeatüki pealkiri ja sellele järgneb tekstiosa - kõik peatükid ja teised struktuursed osad
(tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu, lisad) algavad uuelt
lehelt. Alapeatükke alustatakse jooksvalt lehelt.

Korrektuurirežiimis kuvatakse ka need klahvivajutused, mida muidu tekstis ei näe, näiteks
tühikud, reavahetused, tabulaatori vajutused jms.
Teksti sisestamisel on kasutatud järjestikku mitu reavahetuse. või tühiku
klahvi. Teksti redigeerimisel tuleb
need kustutada.

Korrektuurirežiimi saab sisse ja välja lülitada Show/Hide - Kuva kõik nupust.
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PMG vormistamisnõue – lehekülje numbrid
lisatakse alla keskele ning kõik leheküljed peale
tiitellehe nummerdatakse.

3.3. Leheküljenumbrite lisamine

Kui päisessse või jalusesse tahetakse paigutada ainult leheküljenumber, siis on otstarbekas
kasutada menüüd Insert/Page Number–Lisa/Leheküljenumbrid.
2

1

2
3

4

Klõps Page Numbers-Lehekülje
numbrid noolenupul on võimalik
määrata kuidas nad paiknevad:
Top of Page- lehe ülaservas;
Bottom of Page- lehe allservas;
ja siis valida paigutus lehel:
Tavanumber2–Plain Number2- keskel;

Kui lehekülje number lisatud (jaluse piirkonda), siis ilmub Header & Footer Tools–Päise ja
jaluseriistad nupuriba, kus saab päiseid vormindada sh leheküljenumbreid
Lehenumbrita esileht
Märgistada märkeruut
Different First Page–
Erinev esileht (PMG-s
tiitelleht), kui
lehekülje–number ei
pea olema nähtav
esimesel lehel
(linnuke ette)

Valik Format Page Numbers–Vorminda leheküljenumbrid avab akna, mille abil saab ka

Leheküljenumbrite vormindamine
Format Page Numbers

Valik Vorminda leheküljenumbrid– Format Page Number avab akna, mille abil saab ka
määrata, millisest arvust nummerdamist alustada (Start at–Alusta numbrist).
Lisada peatüki
number

Jätkuv
numeratsioon
Start at–.saab määrata, millisest numbrist
lehekülje nummerdamist alustada

Alustada numbrist
alates (valida
loendist)

Valik Remove PageNumbers–Eemalda
Leheküljenumbrite
kaotamiseks
toimida
võimaldab
lehekülje nubrid
kaotada
või nii:

lehenumbrid

a) hiire topeltklõps leheküljenumbril (tekib raam),
b) märgistada leheküljenumber (inveteeritus/tume tagapõhi);
c) kustutada kustutusklahviga Delete/Del
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3.4. Allmärkuste lisamine
All- ja lõpumärkusi kasutatakse joonealuse viitamise korral või selgituste ja kommentaaride
lisamisel. Joonealune viitamine koosneb numbrist vastava lause järel ja allikakirjest lehe
allservas, mis on põhitekstist joonega eraldatud. Allmärkused asuvad lehekülje allservas ning
lõpumärkused dokumendi või jaotise lõpus. Joonealuse kirje lisamiseks tuleks tegutseda
järgmiselt:
1. kursor viia vajalikku kohta ja valida käsk menüüst References/Insert Footnote–
Viited/Lisa allmärkus ja ilmub viitenumber dokumendi tekstiosassa ning

1

1
Lisatud allmärkuste muutmiseks
(vorming, asukoht vm) avada
dialoogiaken Allmärkused-Footnote

2. lehe allservas joonega eraldatud alale ilmub automaatselt viitenumber ja sisestada
allmärkuse tekst.

Viitenumber tekstiosas

2

NB! Allmärkuse kustutamiseks tuleb kustutada viitenumber dokumendi tekstiosas, mitte lehe
allservas eraldusjoonega allmärkust.
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PMG vormistamisnõue: kirjastiil Times New
Roman, kirjasuurus 12 pt va töö pealkiri
kirjasuurusega 14 pt suurtähtedega, reasamm
1,5 rida, keskjoondus va Juhendaja (paremale
joondus), lõiguvahed enne ja pärast 0 pt.

3.5. Teksti paigutamine lehel, tiitelleht

Teksti sisestamisel teatud kaugusele lehel tuleks jälgida kursori asukohta. Kaugust ülaservast näitab olekureas At–Asukoht järel olev arv (koos ülaveerise väärtusega), näiteks At
12,6 cm–Asukoht 12,6 cm s.t kursor asub lehe ülaservast 12,6 cm kaugusel. Dokumendis jõutakse sellise kauguseni teksti sisestamisel või klahvi Enter vajutamisel.
Customize Status Bar
Asukoha mõõdiku puudumisel hiire paremklõps
olekuribal toob esile rippmenüü, kus aktiveerida
Vertical Page Position–Lehe vertikaalpaigutus

Olekuriba–Status Bar
(ekraani allservas)

Näpunäited tiitellehe koostamisel.
Tiitellehe sisestamisel (kirjastiil
Times New Roman, kirjasuurus
12pt, keskjoondus) tuleks jälgida
järgmist:
1) lehe pikema serva pikkus on ca
30 cm (29,7cm), lehele paigutatavad tekstiosad jaotatakse 3
ossa, seega 10+10+10 cm
a) esimesele kolmandikule
sisestatakse kooli (suurtähed)
ja töö teostaja nimi.
Järgmisele reale liikumiseks
vajutada klahvile Enter, jälgida olekureal olavat At–
Mõõt järel olevat arvu umbes
10 cm
b) teisele kolmandikule sisestatakse töö pealkiri
(suurtähed, paksus kirjas,
kirjasuurusega 14 punkti),
töö liik, vajutada klahvile
Enter ja jälgida olekureal
olavat At–Mõõt järel olevat
arvu umbes 20 cm
c) kolmandale kolmandikule
sisestatakse juhendaja nimi,
kasutades paremjoondust
ja viimasele reale
kooli asukoht ja aasta lehe
(Tallinn 2018)
Seisundi e olekuribal (Status Bar)
saab kuvada kursori verikaalset
asukohta Lehe vertikaalpaigutusVertical Page Positsion
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4. PEALKIRJADE VORMINDAMINE
Tesktitöötlussüsteemis loetakse pealkirjaks:
 üherealist lõiku, mille môlemad naaberlõigud on
tühjad;
 lõik, mis algab suure tähega ja mille lõpus ei ole
punkti.

PMG vormistamisnõue – peatükkide
pealkirjad kirjutatakse Times New Roman
stiiliga suurtähtedega paksus kirjas (Bold)
tähesuurusega 14 pt. Peatüki pealkirja ja
temale järgneva teksti vahekaugus 24 pt.
Pealkirjades sõnu ei poolitata ja lõppu ei
panda punkti. Pealkirjad joondatakse lehe
vasakusse serva ja on nummerdatud. Numereeritakse töö põhiosa peatükid ja
alapeatükid. Pealkirja nummerdus on
eemaldatud teistelt struktuuriosadelt
(sissejuhatus, kokkuvõte, abstract).

Pealkirja stiile/laade (vorminguparameetrite komplekte) võib iga kasutaja ise koostada, kuid
kavalam on kasutada valmistehtud stiile nn pealkirjastiile Heading–Pealkiri, sest nendega on
seotud mitmed MS Wordi vahendid. Stiilid Heading–Pealkiri 1…9 moodustavad kuni 9tasemelise pealkirjade süsteemi, mida väiksem number, seda tähtsam pealkiri. Nad
moodustavad dokumendi struktuuri ja neid on mugav korduvalt kasutada mahukates
dokumentides, milles peab olema ühtne stiil: Heading1–Pealkiri 1— 1.astme pealkiri ehk
peatüki pealkiri, Heading2–Pealkiri 2 — 2.astme pealkiri ehk alapeatüki pealkiri jne.
4.1. Peatüki pealkirjastiil ja stiili muutmine
1.

Kursor viiakse pealkirjale, ja valida stiil menüüst Home/Heading1–Avaleht/Pealkiri1
1b

1a
2a

2b
Loendinupp

Stiililoend tekib
ekraani paremale poole

3
1b
1a
2a

2b

2b
3

2. Kui pakutud Heading1–Pealkiri1 stiililt/laadilt ei sobi, siis üheks stiili muutmise
võimaluseks on toimida nii: kas teha hiire paremklõps Pealkiri 1–Heading 1 nupul (2a) või
tuua ekraanile vormingupaan (tekib ekraani paremale poole) piirkonnast Style-Laadid
loendinupul/nooleruudul klõpsatada (2b) ja ilmub stiilide loend, kus valitakse pealkirjastiil
Heading1–Pealkiri1.
3.

Sealt ilmunud kiirmenüüst valitakse käsk Modify–Muuda.
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4. Ilmub aken Modify Style–Muuda laadi (4), kus on nupp Format–Vorming, mille abil
saab laadi/stiili omadusi muuta (vajalikke vormindamiskäske).
5.

Aknas Modify Style–Muuda laadi on võimalik muuta pealkirjastiili vastavalt vajadustele.

Nõuete täitmiseks vajutada nupule Format–Vorming ja ilmub menüü, mille abil saab valida
vajalikud korraldused (PMG-s on vaja muuta stiili: font, lõik ja nummerdus).
4
4

5b

5a
5a

4

5b

5b
5b

5

5

Nupu Format–Vorming abil viiakse sisse laadi muutused (valida/klõps )
5a) Esmalt klõpsatakse nupul märgistiil Font-Font, ilmub aken, kus saab valida vajaliku
kirjaliigi, kirjalaadi ja suuruse. Seega valitakse märgistiil: klõpsatakse nupule Format/Font–
Vorming/Font, ilmub aken, kus saab valida vajaliku:
5a

PMG nõue:

5a

kirjastiil Times
New Roman
rasvane kirjalaad
- Bold/Paks,
kirjasuurus 14pt,
Font ColorFondi värv
Automatic Automaatne;
suurtähed All
caps- Suurtähtkiri

Lõpuks klõpsatakse
nupule OK.

lõpetuseks OK

Siis klõpsatakse uuesti nupul Format–Vorming ja
5b) valitakse lõigustiil Paragraph–Lõik. Ilmunud
aknas saab valida lõigukorraldusi. Kuna kehtib nõue,
et peatüki pealkirja ja sellele järgneva teksti vahekauguseks on suurem kui lõiguvahe, PMG nõue on
24pt.
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5b

Lõiguvahe valida osas Spacing/After: 24pt –Vahed/Pärast: 24pt ja klõpsatada nupule OK.
5b

Vahekaugus
Spacing–Vahed:
Lõigu järel After–
Pärast

5b

Pealkirjad on vasakjoondusega, seega
jälgida, et osas
Aligment-Joondus on
Left-Vasak j a
Indentation-Taane LeftVasak väärtus on 0 cm

Vahekaugus
Spacing–Vahed:
Lõigu järel After–
Pärast

PMG nõue:
peatüki pealkirja ja
temale järgneva teksti
vahekaugus 24 pt

Lõpuks klõpsata nupule OK
Stiili muutmise akna Modify Style–Muuda laadi lõpetuseks klõpsatakse uuesti nupule OK.
5c) Pealkirjade automaatne nummerdamine (5c)
Enamasti on vaja kasutada mitmetasemelist nummerdamist ehk dokumendis esinevad ka
alapeatükid ja punktid, siis peab numbristiili muutuseks valima menüü Home-Avaleht grupis
Paragraph–Lõik Multilevel List–Mitmetasemeline loend–nuppu:
5c
loendinupul klõpsates avanenud aknas saab valida pealkirjade
automaatse nummerduse ja valitakse võimalus pealkirjade
nummerdamiseks.
5c

.
NB! Pealkirjade
nummerdamiseks
ei tohi kasutada
tekstilõigu
nummerdamis–
stiili

Pealkirja numbri
eemaldamine

Valida pealkirjade
nummerdamise stiil

5c
.

Numbrivorming väljale saab
numbri järele lisada punkti st
1.; 1.1. jne (igale tasemele)

Lõpetuseks klõpsatakse nupule OK.

Valiku Define New Multilevel List–Määratle uus mitmetasemeline
loend vahendusel saab igat taset eraldi kirjeldada (vajadusel) ja
lõpuks klõpsatakse nupule OK.
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Kui stiili muutus on lõpetatud, siis on
muutunud ka pealkirjastiil nupureal.

4.2.

Alapeatüki pealkirjastiil ja stiili muutmine

Alapeatükistiili vormindamine toimub analoogselt peatüki pealkirja vormindamisega:
1. Kursor viiakse pealkirjale ja valitakse menüü Home–Avaleht jaotisest Style–Laadi stiilide
loendist stiilinupp Heading2–Pealkiri2 piirkonnas Style–Laadid. Kui programmi poolt
pakutud vorming ei sobi, peab muutma laadi/stiili.
2. Selleks hiire paremklõps stiilinupul Heading2–Pealkiri2 (2a) või valida see stiilide
loendist (2b) jaotisest Style–Laadid klõpsatada loendinupul
ja ilmub kiirmenüü.
3. Sealt ilmunud kiirmenüüst valitakse käsk Modify–Muuda.
4. Ilmub aken Modify Style–Muuda laadi, kus on nupp Format–Vorming, mille abil saab laadi
omadusi
muuta (vajalikke vormindamiskäske).
1
2a

4

2
1

5a

5a

2b

5b

5b

3
3

4

Ilmub aken Modify
Style- Muuda laadi
5.

5

Klõpsatakse nupule Format–Vorming ja valitakse
5a

5a) märgistiil Font–Font, ilmub aken, kus saab
valida vajaliku,
Kui on kasutatud
pealkirjade nummer–
damise stiile, siis
automaatselt
nummerdatakse
alapeatükid.

PMG-s alapeatükkide
vormindamisnõue:
kirjaliik Times New Roman,
kirjalaad Bold-Paks,
kirjasuurus 14pt,
värv Font Color- Automatic,
pealkirja ja temale eelneva
ning järgneva teksti
vahekaugus on 24 pt

ja

lõpetuseks klõpsatakse nupule OK.

5b

Siis uuesti klõpsatakse nupule Format–Vorming
(5b) ja valitakse lõigustiil Paragraph–Lõik. Ilmunud aknas
(5b) saab valida lõigukorraldusi. Kehtib nõue:
alapeatüki/punkt pealkirja ja sellele eelneva ja järgneva
teksti vahele jäetakse lõiguvahe suurem kui tekstilõikude
vahe, näiteks 24 punkti (PMG nõue). Selleks:
valitakse osas Spacing–Vahed Before–
Enne 24 pt ja After–Pärast 24 pt

PMG nõue:
Before–Enne 24 pt
After–Pärast 24 pt

Lõpetuseks klõpsatakse nupule OK.

17

5. SISUKORRA MOODUSTAMINE

PMG vormistamisnõue – sisukorra loendis
esitatakse peatükkide ja alapeatükkide ning
teiste struktuuriosade pealkirjad koos
alguslehekülje numbriga, mis on eraldatud
punktiirjoonega. Sisukorras esitatakse lisade
loend ning vajadusel jooniste ja tabelite loend.

Sisukord
moodustatakse
töös
toodud
struktuuriosade järjestuses koos alguslehekülje numbriga. Sisukord järgneb tiitellehele.
Automaatse sisukorra moodustamine tuleks lasta teha arvutiprogrammil, sest siis ei puudu
ükski pealkiri ja leheküljenumbrid on tööga vastavuses. Selleks:

1) esmalt määrata pealkirjastiilid Heading 1–Pealkiri1, Heading2–Pealkiri2 jne;
2) kursoriga näidatud kohta moodustada sisukord menüü References/Table of ContentsViide/Sisukord abil. Võimalik on muuta soovi kohaselt sisukorra stiili, kui
moodustatakse sisukord käsuga Custom Table of Contents–Kohandatud sisekord.
1
1
1a

Update Table–
Väskenda sisukord
uuendab sisukorra

Käsitsi loodav tabel–
Manual Table kasutab
automaat paigutust, muu
tuleb sisestada käsitsi.
PMG
nõudele
vastava
sisukorra
loomine

2

1a

2

1

Käsk Custom Table of
Contents–Kohandatud
sisukord võimaldab muuta sisukorra vormingut

Automaatsisukorra loomiseks tuleks tegutseda järgmiselt:
1 Sisukorra moodustamise käsk valitakse menüüst
References/Table of Contents–Viide/Sisukord (eelnevalt
pealkirjad on vormindatud pealkirjastiilis Heading–Pealkiri)
ja valida sisukorrastiil.

3

2 Kui pakutud sisukorrastiilide loendist pole vajalikku
(PMG nõuetele vastavat),siis valik Custom Table of
Contenst–Kohandatud sisukord ning ilmub aken Table of
Contents–Sisukord
2a

Prindi eelvaate aknaosas on näha sisukorra stiil. Kui see ei vasta
nõuetele, siis muudetakse nupu Modify–Muuda abil
3

3 Soovi kohaseks (PMG nõuetele vastav) sisukorra

vormingustiili muutmiseks vajutada nupule Modify–
Muuda.
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Kuva tasemed–Show
levels saab määrata,
mitut pealkirjataset
kuvatakse

4
3
2

Ilmub aken Style–Laad, kus näidata, millise pealkirja taseme muutust soovitakse ja
vajutus nupule OK
TOC1-SK1 on peatüki pealkiri,
TOC2-SK2 alapeatüki pealkiri jne,
siis vajutus nupule Modify–Muuda,
Ilmub aken Modify Style–Muuda laadi

PMG nõue sisukorra moodustamisel:
Kiri Times New Roman, 12pt,
Regular–Harilik; peatüki pealkirjad
(TOC1-SK1) suurtähtkirjas,
alapeatüki ja selle allosade punkti
(TOC2-SK2, TOC3-SK3) pealkirjad
kirjatähtedega;
reavahe ehk reasamm 1,5 rida;
lõiguvahed enne 0 pt ja pärast 0 pt.
5

Ilmub aken Modify Style–Muuda laadi, kus nupu Format–Vorming abil rippmenüü
loetelust valida sisukorra stiili muutumise: PMG-s on vaja muuta stiili: font, lõik.
5a

Valida korraldus Font–Font ja ilmunud aknas anda vastavad korraldused,
5
5a

5a
5a

5b

5b

5

6

5

6

Siis valida uuesti nupp Format–Vorming ja
kiirmenüüst valida
5b lõiguvormingu korralduse Paragraph–Lõik korraldus Line spacing/1,5 lines –
Reasamm/1,5 rida ning Spacing/Before: 0pt; After: 0pt – Vahed/Enne: 0p; Pärast: 0p.
6

7

5b

Korrata sama tegevusi
taseme TOC2-SK2 jaoks jne

Lõpetuseks vajutada nupule OK
(nii mitu korda OK, kuni aknad
on sulgunud) ning
kursoriga näidatud kohta ilmub
automaatsisukord.

5b
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5b

Sisukorra uuendamiseks, näiteks lehekülje numbrite või pealkirjade
nimetuste muutumisel, märgistada sisukord ja vajutada funktsionaalklahvile F9 (või menüüst References–Viited jaotises Table of
Contents–Sisukord või hiire parema klahvi menüüst) ja ilmunud aknas
valida korraldus Update entire table–Värskenda terve tabel ja OK

Värskendab kogu
sisukorra

Hiireklõps sisukorras oleval pealkirjal (Ctrl + klõps) toob esile soovitud lehekülje (omab
järjehoidja funktsiooni). Seetõttu on mõttekas koostada ja aegajalt uuendada sisukorda juba
töö tegemise käigus, et kiirendada liikumist vajalikule tekstiosale.

Sisukorra näide:

PMG vormistamisnõue: reavahe 1,5 rida;
lõiguvahe enne 0pt, pärast 0pt.
Sisukorra loendis ei ole struktuuriosa
sisukord.
Sisukorras esitatakse lisade loend.

Sisukorras esitatakse lisade loend.
Automaatse loendi moodustamiseks tuleb:
1) esmalt määrata/varustada lisade (vm objektide) pealkirjad pealdise
laad/stiil käsuga References/Insert Caption–Viited/Lisa pealdis;
2) kursoriga näidatud kohta moodustada lisade loend.
Selleks valida käsk References/Insert Tables of Figures–
Viited/Lisa illustratsiooniloend vt alljärgnevat peatükki.
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6. JOONISTE, TABELITE NUMMERDAMINE
Pildid, diagrammid, tabelid ja muud korduvad objektid (sh lisad) varustatakse automaatse
nummerdusega. Selleks lisatakse silt e pealdis–Caption. Pealdistega varustatud pealkirju
saab automaatsisukorra koostamisel loendisse lisada.
Tekstile lisatavad objektid jagunevad kirjalikes õpilastöödes:
1. tabelid,
2. joonised (pilt/graafika, diagramm, skeem jm).
PMG vormistamisnõue: samalaadsed objektid kannavad sama nime ja kogu tööd läbivat
numeratsiooni. Igal tabelil on pealkiri ja joonisel allkiri, mis avab lakooniliselt kujutatu sisu.
Tabelite pealkirjad asuvad tabeli ees/kohal joondatult vasakule Paks–Bold kirjalaadis
kirjastiiliga Times New Roman 12 pt. Nt: Tabel 1. Ravimtaimede kogumine
Jooniste allkirjad asuvad joonise all/järel joondatult vasakule Paks–Bold kirjalaadis kirjastiiliga
Times New Roman 12 pt. Nt: Joonis 1. Ravimtaimede kogumine (viide)
Objektidele (joonised ja tabelid) saab lisada pealdised/sildid ja lasta need automaatselt
nummerdada. Selleks tuleks tegutseda järgmiselt:
1. Pealdise lisamiseks aktiveeri/märgista objekt (joonis, table), seejärel valida käsk menüüst
Reference/Insert Caption–Viited/Lisa pealdis

1

1

2. Avanevas aknas valitakse väljal Label–Silt, millisele objektile (tabel, joonis) lisatakse silt,
väljal Positsion– Paigutus valitakse sildi aukoht. Kõik samalaadsed objektid kannavad
sama nime ja tööd läbivat numeratsiooni.
2

NB! Sildi loomisel ei tohi sisestada
numbrit, see tekib automaatselt.
2a

2a
2b

2b

Valida paigutus: pealkiri asub
valitud üksuse all või valitud
üksuse kohal.

Objektide nimed kustutatakse
nupuga Delete Label–
Kustutada silt nimekirjast

3
3. Lõpetuseks klõps nupule OK

Objektide silte
(tabel, joonis,
lisa) saab lisada
nupu New
Label–Uus silt
abil

Sisestada
uue sildi
Nummerdusviisi
täpsusnimi,
nt
Joonis
või
4
tatakse nupu NumbeLisa vm
2
ring–Nummerdus
abil

3

4. Objekti silt koos automaatse numbriga lisatakse aktiveeritud objekti
(joonis, tabel) juurde ning sisestada vastav pealkiri tekstikasti.
4
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1

Pealdise/sildi stiili muutmiseks valida menüü Avaleht–Home grupis Laadid–Styles klõps
nooleruudul, avaneb stiili tööpaan Laadid–Styles, siis kursor sildistiili nimetuse Pealdis–
Caption kohale ning klõpsatada/avada noolest rippmenüü, käsu Muuda-Modify abil, aknas
Modify Style–Muuda laadi on võimalik muuta pealdise/sildi stiili nupu Vorming–Format abil
vastavalt vajadustele (vt eespool PMG objektide vormistamisnõudeid: joondatult vasakule
Paks–Bold kirjalaadis kirjastiiliga Times New Roman 12 pt. ).

1
2
1

PMG
vormistamisnõue:
sisukorras
esitatatakse lisade
ning vajadusel
jooniste ja tabelite
loendid.

2
1

Lisade jt objektide loendi koostamine
Objektide automaatne nummerdamine võimaldab automaatselt koostada lisade, jooniste ja
tabelite loendeid koos lehekülje numbrite ja pealkirjadega sisukorra juurde:
1) valida käsk Reference/Insert Caption –Viited/Lisa pealdised;
1

2) valida käsk Reference/Insert Tables of Figures–Viited/Lisa illustratsiooniloend ja väljalt
Caption Label–Pealdisesilt saab valida kas lisatakse tabelite või jooniste või lisade loend.
Objektide nimekirja värskendamine toimub nagu sisukorra puhul (näiteks vajutus klahvile F9
või hiire parema klahvi menüüst ja valida käsk Update entire table–Värskenda terve tabel.

2
2
1

Pealdise stiili, kui see
ei vasta nõuetele,
muudetakse nupu
Modify–Muuda abil
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7. PDF-FAILI LOOMINE
PDF (Portable Document Format) on universaalne failiformaat, mis säilitab sõltumata
kasutatavast tarkvarast või operatsioonisüsteemist algdokumendi esialgse väljanägemise –
säilib esialgne kirjapilt, vorming, graafika ja värvid.
Pdf-faili loomiseks pole vaja alates Word 2010 lisandmooduleid, vaid menüüst File–Fail
valida käsk Export–Ekspordi ja akna osast valida Loo PDF/XPS-dokument–Create PDF/XPS
Document, klõpsatada nupul Loo PDF/XPS–Create a PDF/XPS ning ilmunud aknas näidata,
kuhu fail salvestada ning klõps nupul Avalda–Publish.

vali salvestamise koht

Pdf-faili saab luua ka salvestamise kaudu: File/Save As–File/Salvesta nimega ja ilmub aken
kus määrata faili asukoht, nimi ja salvestustüübiks valida PDF
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