ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ WORD [1]
Έχετε το παρακάτω κείμενο:
Στο Παλαιόκαινο η θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης ήταν 14οC υψηλότερη απ΄ότι
σήμερα, με εναλλαγές μέχρι το Πλειόκαινο οπότε και αρχίζει να διαγράφεται μια
συστηματική καθοδική πορεία (μείωση) της θερμοκρασίας (μέχρι -4οC σε σχέση με
σήμερα). Στη διάρκεια του Πλειστόκαινου οι πάγοι εξαπλώνονται και συρρικνώνονται
τέσσερις φορές στις βορειότερες περιοχές του πλανήτη.
Η γραμματοσειρά του είναι Calibri μέγεθος 11.
Α. Αντιγράψτε το κείμενο από κάτω, επιλέξτε το ολόκληρο και μορφοποιήστε το
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

με γραμματοσειρά Century Gothic μέγεθος 12
τη λέξη Παλαιόκαινο με έντονη γραφή και υπογράμμιση
το κείμενο να έχει μπλε χρώμα
δημιουργία αυτόματης εσοχής (να πάει η πρώτη γραμμή αυτόματα προς τα δεξιά
μας, να δημιουργηθεί δηλαδή αρχή παραγράφου)
η απόσταση των γραμμών μεταξύ τους να είναι 1,5
να έχει πλήρη στοίχιση
να δημιουργήσετε υποσημείωση στη λέξη «Πλειόκαινο» και στο κάτω μέρος της
σελίδας που θα παραπεμφθείτε αυτόματα πληκτρολογήστε ΚΠΕ Νέας Κίου
αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας του ΗΥ σας.

Όταν διαβάσετε τα βήματα το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι όπως το παρακάτω (χωρίς
βέβαια το μπλε πλαίσιο):

Στο Παλαιόκαινο η θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης ήταν 14οC
υψηλότερη απ΄ότι σήμερα, με εναλλαγές μέχρι το Πλειόκαινο1 οπότε και
αρχίζει να διαγράφεται μια συστηματική καθοδική πορεία (μείωση) της
θερμοκρασίας

(μέχρι -4οC σε σχέση με σήμερα).

Στη διάρκεια του

Πλειστόκαινου οι πάγοι εξαπλώνονται και συρρικνώνονται τέσσερις
φορές στις βορειότερες περιοχές του πλανήτη.
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ΚΠΕ Νέας Κίου

ΒΗΜΑΤΑ
Επιλογή ολόκληρου κειμένου
Το «μαυρίζουμε» με το ποντίκι κρατώντας συνεχώς πατημένο το αριστερό «κλικ» ή
κάνουμε συνδυασμό των πλήκτρων του υπολογιστή μας με το να πατήσουμε το πλήκτρο
Ctrl και το γράμμα Α.

Αντιγραφή – Επικόλληση
Αφού το επιλέξουμε, πάμε στη γραμμή εργαλείων (βλέπε ένα τμήμα της πάνω στην εικόνα)
και πατάμε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ και έπειτα ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ.
Μορφοποίηση
Αλλαγή γραμματοσειράς και μεγέθους
Επιλέγουμε το κείμενο και από τη γραμμή εργαλείων, εκεί που αναφέρει Calibri κάνουμε
αριστερό κλικ στο βελάκι, επιλέγουμε με δεξί κλικ άλλη γραμματοσειρά. Μετά, με την ίδια
διαδικασία αλλάζουμε το μέγεθος του κειμένου, αλλά και το χρώμα του πατώντας εδώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Τα κείμενο πρέπει να είναι επιλεγμένο.
Έντονη γραφή και υπογράμμιση
Επιλέγουμε το κείμενο και πατάμε το Β για έντονη γραφή το I για πλάγια και το U για την
υπογράμμιση.
Αυτόματη εσοχή (παράγραφος)
Βάζουμε τον κέρσορα στην αρχή του εγγράφου και πατάμε το πλήκτρο Tab.
Απόσταση γραμμών κειμένου

Επιλέγουμε το κείμενο και πατάμε εδώ (στο μαύρο βελάκι)κι επιλέγουμε την τιμή 1,5.
Πλήρης στοίχιση
Επιλέγουμε το κείμενο και πατάμε εδώ.

Δημιουργία υποσημείωσης

Πάμε στο τέλος της λέξης, κάνουμε αριστερό κλικ και έπειτα πάμε Αναφορές > Εισαγωγή
υποσημείωσης
Αποθήκευση εγγράφου

Κάνω αριστερό κλικ στο Αρχείο
Επιλέγω «Αποθήκευση ως» και ανοίγει το παρακάτω παράθυρο.

Με πατημένο συνεχώς το αριστερό κλικ του ποντικιού πάτε εδώ
Και μετακινήστε το προς τα κάτω ή πάνω (ανάλογα) μέχρι να εμφανιστεί το «Επιφάνεια
εργασίας» και κάντε πάνω του αριστερό κλικ.
Εκεί που λέει όνομα αρχείου γράψτε ΚΕΙΜΕΝΟ (Για κεφαλαία πατήστε το πλήκτρο
CapsLock) και τέλος «Αποθήκευση».

