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1. Creați în folderul clasei un folder pentru săptămâna curentă
2. Descărcați de pe infoteacher.info fișierul comp_w.docx, salvați
în folderul săptămânii.
3. Aplicați documentului margini de tip moderat, dimensiunea
hârtiei A4, antet și subsol de 3 cm, orientare portret
4. Antetul și subsolul să fie de tip diferit pentru paginile impare
și paginile pare, astfel:
a. Pagini impare: antetul să conțină o imagine cu
dimensiunea 3cm, aliniată la dreapta. Subsolul cu trei
coloane: nume elev, data curentă, număr pagină
b. Pagini pare: antetul să aibă două coloane: CNAM, nume
fișier automat. Subsolul să conțină clasa, aliniată la
centru
5. Aplicați o bordură de tip artă pe latura din dreapta a paginii
și un fundal albastru deschis
6. Inserați două imagini ca mai jos, lățimea fiecărei imagini 3 cm
și bordură din galeria de borduri (la finalul documentului)

7. Formatați tabelul din document astfel: formatare automată la
dimensiunea ferestrei, coloane egale, înălțime rând 2 cm,
aliniere date la centru pe orizontală și verticală. Bordurile
vor fi de culoare verde, tip linie ondulată, grosime linie
1 ½ pct. Fundalul tabelului să aibă culoare galbenă.
8. Adăugați două rânduri la finalul tabelului. Dacă tabelul trece
pa pagina următoare repetați capul de tabel pe fiecare pagină
9. Modificați listele de tip a), b)… în liste de tip i, ii,…
culoare roșie
10. Transformați primele trei paragrafe în listă cu marcatori.
Marcatorul va fi imaginea din documentul inițial
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11. Inserați lângă imaginea din documentul inițial o siglă cu
lățimea de 4 cm, ca mai jos

12. Titlul documentului să fie transformat în text de tip WordArt,
dimensiune font 30, formă arcadă circulară. Fonturile vor fi de
tip Bookman Old Style, umplere litere culoare galbenă, contur
linie culoare verde.

13. Decupați din imaginea inițială din document o formă de tip
inimioară, ca mai jos.
14. Salvați documentul și trimiteți fișierul
la adresa infocnamyahoo.com. La subiect,
numele și clasa.
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