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5. verkefni 05podcast 
Opnið skjalið og breytið samkvæmt fyrirmælum.  
Sjá uppsett sýnishorn á næstu síðu. 

 

1. Setjið síðuhaus á skjalið í 9 pt letri og línu undir. Setjið blaðsíðunúmer í fót fyrir miðju í 9 pt letri. 

2. Stækkið letur í 11 pt. á fyrirsögnunum og hafið bil á eftir þeim 3 pt: 
Hvað er hlaðvarp? – Ýmis hlaðvörp – Í ljósi sögunnar – Töfluskrá 

3. Stór upphafsstafur. Látið fyrsta staf falla niður um tvær línur. Fjarlægð frá texta 0,1 cm  
(Insert – Drop Cap – Drop Cap Options – Dropped) (Setja inn – Forstafur).  

4. Setjið neðanmálsgrein (Footnote) á eftir  
orðinu iPod í línu 1 í fyrstu efnisgreininni. 
Breytið stíl neðanmálsgreina:  
Hafið hangandi inndrátt 0,5 cm. 
Ýtið á dálklykil (Tab) og skrifið textann: 

 
5. Verið með bendilinn í textanum á eftir fyrstu efnisgreininni og veljið inndrátt frá vinstri og hægri 1,3 cm. 

Setjið ramma 2¼ pt í kring með skugga: Borders and Shading – Shadow  
(Rammar og skygging – Skuggi). Bil frá texta að ramma 6 pt (Options).  
Setjið skyggingu á bak við af Shading-flipa (Skygging). 
Setjið textann í blokk og veljið jöfnun og 9 pt skáletur. 

6. Setjið inndrátt frá vinstri og hægri 1,3 cm á skáletraða textann Allir útvarpsþættir Rásar 1  …  

 
 

Tafla 1:  Vinsæl hlaðvörp  

1. Setjið textann frá Vinsæl hlaðvörp að fyrirsögninni Ýmis hlaðvörp í blokk 
og breytið í töflunet. Insert – Table – Convert Text to Table – Hakið við Tabs. 

2. Mjókkið dálk 1 handvirkt. 

3. Sameinið dálka í línu 1 – Layout – Merge Cells (Útlit – Sameina hólf).  

4. Veljið útlit á töfluna – Table Design (Töfluhönnun) Tables Styles (Töflustílar) og veljið af lista. 

5. Setjið alla töfluna í blokk – Farið í Home – Paragraph (Heim – Efnisgrein)  
og hafið bil á undan og eftir 2 pt. 

6. Setjið töflumiða (skýringartexta) fyrir ofan töflu 1: Listi yfir nokkur erlend hlaðvörp 
Breytið stílnum Caption (Modify) þannig að bil frá töflu að töflumiða verði 3 pt á undan og eftir.  

7. Setjið föst síðuskil (Ctrl+Enter) á undan fyrirsögninni Ýmis hlaðvörp. 
 

Tafla 2: Ýmis hlaðvörp 

1. Setjið töflumiða við töflu 2: Ýmis hlaðvörp 

2. Setjið hægristillt áherslunúmer á listann og hafið bil á undan og eftir 2 pt. 
 

Tafla 3: Í ljósi sögunnar 

1. Setjið neðanmálsgrein (Footnote) á eftir fyrirsögninni Í ljósi sögunnar2  

14.  

2. Setjið töflumiða við töflu 3: Listi yfir ellefu bestu þætti „Í ljósi sögunnar“ 

3. Setjið áherslumerki á listann. Hafið bil á undan og eftir 2 pt. 
 

Töfluskrá Staðsetjið bendil þar sem töfluskráin á að koma.  

Farið í References – Insert Table of Figures (Tilvísanir – Skýringartextar – Setja inn myndaskrá)  
og veljið: Caption label: Tafla (Merking: Tafla). Takið hakið af   Show page numbers. 
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6. verkefni 06berlin 
Opnið skjalið og breytið samkvæmt fyrirmælum. 
Tölur í svigum tákna fjölda breytinga. 

1. Setjið síðuhaus á skjalið í 10 pt letri með áfanga, nafni og bekk. Setjið línu undir haus. 
Setjið fót með sjálfvirku blaðsíðutali fyrir miðju: Insert – Page Number – Current Position. 

Farið fremst í skjalið (Ctrl+Home) og látið Word leita að texta/skipunum og setja  
annan texta eða aðra skipun í staðinn. (Sjá nánari útskýringu hér neðst á síðunni). 

Farið í Home – Editing – Replace (Heim – Breytingar – Breyta). 

2. Breytið   Berlin í   Berlín Replace All (Breyta öllu). (18 breytingar) 
Breytið  múrr  í   múr Replace All (Breyta öllu). (22 breytingar) 
Breytið  Þýzkaland í   Þýskaland  Replace All (Breyta öllu). (13 breytingar) 

Smellið á More (Meira) til að stækka gluggann.  
Þá verða hnapparnir Format (Snið) og Special (Sérstakt) virkir.  

3. Eyðið föstum (handvirkum) línuskilum   ^|    
Find what (Leita að): Smellið á Special (Sérstakt) og 
Manual Line Break (Handvirk línuskil). 
Replace with (Breyta í): Smellið á Special (Sérstakt) og 
finnið Paragraph Mark (Málsgreinamerki)  OK. 
Smellið á Replace All (Breyta öllu).   (6 breytingar) 

4. Eyðið dálkmerkjum   ^t    
Find what: Smellið á Special (Sérstakt) Tab Character (Dálkhak). 
Hafið eyðu í línunni Replace with (Breyta í).  
Smellið á Replace All (Breyta öllu).   (10 breytingar) 

5. Breytið undirstrikun í skáletur.   
(Ath. Takið út ^t á línunni Find what áður). 
Find what (Leita að): Smellið á Format (Snið). Veljið Font (Leturgerð) og  
undirstrikun í fellivalmynd fyrir Underline style (Stíll undirstrikunar)   OK.  
Replace with (Breyta í): Veljið Font – Italic (Skáletur) og (none) (ekkert) í  
fellivalmynd fyrir Underline style (Stíll undirstrikunar)  OK. 
Smellið á Replace All (Breyta öllu).   (6 breytingar)  

Smellið á No Formatting (Ekkert snið) í báðum reitum  
(Find What og Replace with) (Leita að og Breyta í)  
áður en næsta breyting er valin. 

6. Breytið tveimur orðabilum í eitt orðabil. 
Find what (Leita að): Ýtið tvisvar á bilslána á lyklaborðinu. 
Replace with (Breyta í): Ýtið einu sinni á bilslána á lyklaborðinu.   
Replace All (Breyta öllu).   (42 breytingar) 

 

Home – Editing – Replace (Heim – Breytingar – Breyta) – Tölvan leitar að skipunum/orðum og breyta. 

Textinn (eða skipunin sem á að finna) er settur í reitinn Find what (Leita að).  

Síðan er farið með bendilinn í reitinn Replace with (Breyta í). Þar er settur texti (eða skipun)  

sem á að koma í staðinn fyrir það sem var valið í reitnum Find what (Leita að).  

Ef ekkert á að koma í staðinn er skilin eftir eyða þar.  

Skiptin eru staðfest með því að smella á Replace eða Replace All (Breyta eða Breyta öllu). 

Ef valið er Replace (Breyta) þá þarf að staðfesta skiptinguna í hvert sinn. 

Replace All (Breyta öllu) skiptir út öllu sjálfkrafa án þess að spyrja. 

Athugið að tæma alltaf það sem er í reitunum Find what (Leita að)  

og Replace with (Breyta í) áður en næsta skipun er gefin. 

Ef breytingar hafa verið valdar í Format (Snið) þarf að muna eftir að 

smella á No Formatting (Ekkert snið) áður en næsta skipun er gefin. 
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7. verkefni 07heimsmarkmid Opnið skjalið og breytið samkvæmt fyrirmælum. 
 

Að setja mynd í töflunet 

Smellið á myndina og farið í  
Insert – Table – Convert Text to Table  
(Setja inn – Tafla – Breyta texta í töflu).  
Hakið við AutoFit to contents og einnig við Paragraph – OK.   
Þá er myndin ein í töfluneti. 

Verið með töflunetið valið og farið í Layout – Properties.  
Takið rammann af töflunni (Borders and Shadings: None) – OK. 
Veljið Table – Left (eða Right) og Around – OK. 

Færið myndina til á síðunni með því að smella með  
bendlinum í krossinum vinstra megin á töflunetinu. 

 
 

 

Layout – View Gridlines 
Hafið hnitalínur (Gridlines) sýnilegar  
þegar þið vinnið í skjalinu.  
Þær sjást á skjánum en prentast ekki út. 

 

1. Breytið vinstri og hægri spássíum (Margins – Left og Right) í 2 cm.  

2. Replace Breytið heimms  í  heims    (7 breytingar). 
 Breytið Tveimur orðabilum  í  eitt orðabil    (14 breytingar). 

3. Setjið síðuhaus með áfanga, nafninu ykkar og bekk. Hafið línu undir haus.  

4. Miðjið fyrirsögnina Markmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. 
Hafið 12 pt letur og feitletrið.  
Footnote – Setjið neðanmálsgrein með hangandi inndrætti (Hanging Indent) um 0,4 cm.  
á eftir fyrirsögninni Markmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun1   

 

5. Smellið á myndina af heimsmarkmiðunum.  
Breytið í töflunet. Sjá leiðbeiningar hér að framan. 
Takið rammann af og staðsetjið vinstra megin á síðunni.  
Caption   Merkið myndina Heimsmarkmiðin fyrir myndayfirlit.    
Miðjið myndina lárétt og lóðrétt í hólfinu. Ath. Myndin á að vera stillt á In Line with Text. 
Eyðið auka Enter-merkinu sem kemur á undan fyrirsögninni Heimsmarkmiðin.  

6. Mótið fyrirsagnirnar  (Ath. þið getið notað sniðpensilinn – Format Painter)  
MERK I  HEIMSM ARKMI ÐANNA  –  HE IMSM AR KMIÐ I N  –   ENGI N FÁT ÆK T  –   MY ND AY FI RL I T  
Hafið 11 pt letur og SMALL CAPS (litla hástafi). Gleiðletrið þær um 1,5 pt (Spacing Expanded).  
Hafið bil á undan 9 pt og bil á eftir 3 pt (Spacing Before/After).  

7. Setjið hægristillt áherslunúmer (Numbering) fyrir neðan fyrirsögnina HEIMSMAR KMIÐI N  
Hafið bil á eftir áherslunúmerunum 2 pt (Spacing After).  

8. Smellið á myndina af hnettinum og stillið á bak við texta (Behind Text).  
Staðsetjið eins og sýnt er.  

9. Smellið á myndina á undan fyrirsögninni Engin fátækt og breytið í töflunet.  
Takið rammann af og staðsetjið hægra megin á síðunni.  
Caption Merkið myndina Engin fátækt fyrir myndayfirlit.  
Miðjið myndina lárétt og lóðrétt í hólfinu. 
Ath. Myndin á að vera stillt á In Line with Text. 
Eyðið auka Enter-merkinu sem kemur á undan fyrirsögninni Engin fátækt.  

10. Setjið áherslumerki (Bullets) á texta.  
Farið í Paragraph og stillið við vinstri spássíu (0 cm) – Hangandi inndráttur: 0,8 cm.  
Hafið bil á undan og á eftir 2 pt (Spacing Before/After). 

11. Kallið fram myndayfirlit án blaðsíðunúmera. 

12. Farið fremst í skjalið og skiptið orðum milli lína með Ctrl og - 
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