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Õpiobjekti eesmärk: Kujundada üliõpilasel teadmised õpilastööde koostamise ja 
vormistamise nõuetest ning toetada tööde vormistamisel Microsoft Word (2010) tarkvara 
kasutamisel. 

Õpiväljundid: 

• Oskab kasutada tekstitöötlusprogrammi tasemel, mis võimaldab koostada ja 
vormistada üliõpilastöid. 

• Tunneb üliõpilastööde vormistamise reegleid ning oskab neid iseseisvalt koostada 

Eelteadmised: Vajalikud eelteadmised MS Word kasutamisest. 

Tehnilised nõuded:  

• Vajalik veebilehitseja flash playeri versioon 10 (või uuem) 
• Kõrvaklappide või kõlarite olemasolu 

Õpiobjekt koosneb järgmistest elementidest: 

• Teooria 
• Interaktiivsed simulatsiooni videod MS Word (2010) kasutamisest. 
• Enesekontrolli test 

Õpiobjekti autor: 

 
Katrin Pajunurm, MA 



Sissejuhatus 

Töö koostatakse arvutil, kasutades valget kirjapaberit formaadis A4 (210 x 297 mm). Lehe 
vaba äär on vasakul 3–4 cm, paremal 1–3 cm ja üla- ning alaserval 2–3 cm (Karton, Kratovitš, 
Plaks, Talmar 2011:81) 

Leheküljed nummerdatakse automaatselt alates tiitellehest, kuid tiitellehel numbrit ei näidata. 
Lehekülje number kirjutatakse tavaliselt lehekülje alumisse äärde keskele või paremasse 
nurka. 

Kirjalikes töödes kasutatakse kirjatüüpi Times New Roman suurusega 12 

Tekstilõigud eristatakse pikema vahega, taandeid ei kasutata. Pikem vahe lõikude vahel 
sätestatakse arvutil kas automaatselt või jäetakse lõikude vahele vaherida. 



Pealkirjad 

Pealkirja stiile kasutatakse pealkirjade kujundamisel kahel põhjusel: 

1. Ühtsete kirjalaadide kasutamine terves töös võimaldab hiljem kiiresti pealkirjade 
kujundust muuta korraga ja ei pea igat üksikut pealkirja eraldi muutma. 

2. Dokumendis tuleb iga pealkirja puhul otsustada, millise tasemega see pealkiri on: 
Näiteks, kas on suur peatüki pealkiri ehk esimese taseme pealkiri jne. Pealkirja 
tasemeid on hiljem võimalik muuta. Word tunneb pealkirjaks määratud lõikude järgi 
dokumendis pealkirjad ära ning oskab nendest automaatset sisukorda koostada. 

Pealkirjad tuleb joondada lehekülje vasakusse serva. 

Pealkirjades ei kasutata lühendeid. 

Pealkirju ei esitata küsimusena. 

Pealkirjadesse ei panda viiteid. 

Pealkirja järele ei panda punkti. 

Kui pealkirjaga samale leheküljele ei mahu vähemalt kaks rida järgnevat teksti, viiakse 
pealkiri järgmisele leheküljele. 

Pealkirjad vormistatakse (Karton jt  2011:83) 

1. PEATÜKI PEALKIRI (Pealkiri 1 — Heading 1), kiri Times New Roman, 16 punkti, 
läbivalt suurtähtedega, lõiguvahe enne 60 ja pärast 30 punkti, reavahe 1,0, peatükid 
nummerdatakse (välja arvatud sissejuhatus, kokkuvõte ja lisad) peatükid algavad uuelt 
leheküljelt. 

1.1. Alapeatüki pealkiri (Pealkiri 2 — Heading 2), kiri Times New Roman, 14 punkti, esimene 
suurtäht, lõiguvahe enne 30 ja pärast 24 punkti, reavahe 1,0, alapeatükid nummerdatakse teise 
taseme numeratsiooniga. 

1.1.1. Punkti pealkiri (Pealkiri 3 — Heading 3), kiri Times New Roman, 12 punkti, esimene 
suurtäht, kiri Bold, lõiguvahe enne 24 ja pärast 12 punkti, reavahe 1,0, punktid 
nummerdatakse kolmanda taseme numeratsiooniga. 

<video „Simulatsioonivideo Word 2010 pealkirjade loomine“>



Sisukord 

<video „Simulatsioonivideo Word 2010 sisukorra loomiseks“>  



Test 

<video „Test“> 



Kasutatud kirjandus 


