
Tekstiredaktori WordPad kasutamine 
 

Tööleht nr.1  
(õp. Meelis Reinart, Viljandi Kesklinna Kool) 

 
Teema: Teksti kujundamise võtetega tutvumine 

 kirja suurus (font size) 

 kirja stiil (font) 

 paks kiri (bold) 

 kaldkiri (italic) 

 allajoonitud (underline) 

 läbikriipsutatud 

 kirja värv (font color) 

 teksti joondamine (vasak, kesk, parem) 

 loendite koostamine (täpid) 
 

Tööülesanded: (Loe need tähelepanelikult läbi!) 
 Ava programm WordPad. Tee töö kindlasti WordPadiga, mitte Microsoft Wordiga 

või mõne teise tekstiredaktoriga. 

 Kirjuta järgmised laused 1) -15) oma dokumenti ja kujunda laused samasuguselt 
kui näidises. 

 Pea täpselt silmas järgmisi juhiseid: 

 Sõnad "Eesnimi" ja "Perekonnanimi" asenda oma nimedega. 

 Teksti suuruseks võta 16 ja kirjastiiliks Arial. Kui lause tekst ütleb teiiti, siis tee 
selle kohaselt. 

 Lausete järjenumbrid on alati 16 ja Arial. 

 Lause järjenumbri ja Lause alguse vahel on üks tühik. 

 Kasvava ja kahanev teksti korral muutub iga täht 10 pikseli võrra. 

 Teksti ümber tõsta (copy-paste) ei ole lubatud. 

 Kuupäev ja kellaaeg viimasesse lausesse pane WordPadi nupu abil, mitte kella 
järgi 

 Tööleht salvesta nimega: Eesnimi_WordPad_tooleht_1 (Faili nimes ei tohi olla 
täpitähti ega tühikuid). 

 Jälgi täpselt juhiseid, täpsusest sõltub saadav hinne. 

  
 
 
 



1) Minu nimi on: Eesnimi Perekonnanimi.  

2) See  tekst  

kasvab    
3) See 
tekst  kahaneb 

4) See lause on paksu kirjaga. 
5) See lause on kaldkirjaga. 
6) See lause on allajoonitud 



7) See lause on läbikriipsutatud 
8) See lause on paksu, allajoonitud kaldkirjaga 

9) 

10) See tekst on punane ja 
paks ja suurusega 36 
11) Järgmine luuletus on joondatud keskele: 

Elas metsas mutionu. 
Keset kuuski noori-vanu, 

kadakpõõsa juure all,  
eluruum tal sügaval. 

12) Järgmine luuletus on joondatud paremale: 
Rong see sõitis tsuhh-tsuhh-tsuhh, 

piilupart oli rongi juht. 
Rattad tegid rat-tat-taa, 

piilupart jäi tukkuma. 
13) Järgmine loetelu on tähistatud täppidega: 
Minu sõbrad on: (kirjuta oma sõprade nimed) 

 Juku 

 Miku 

 Mari 

 Jüri 

 Jaan 

 Rasmus 
 
14) Järgmine rida on tehtud kirjastiiliga Wingdings, suurusega 72 
(Vihje: otsi klaviatuurilt üles need märgid, kasuta ka suurtähe tegemise klahvi: Shift ) 






15) Mina, Eesnimi Perekonnanimi, lõpetasin selle töölehe täitmise  
(siia pane kuupäev ja kellaaeg) 
 
 
 
 


