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Tiedosto: Harj 12 makrot.doc 

Tee seuraavat harjoitukset samaan asiakirjaan. Kun olet saanut kaikki tehtyä, palauta asiakirja 
R:-asemalle nimellä Harj 12. 

Harjoitus 12.1 

1. Toteuta seuraavat makrot: 

 YliViivaus, makro, joka yliviivaa tekstin 

 YläIndeksi, makro, joka muuttaa tekstin yläindeksiksi 

 FontinMuunnos, makro, joka muuttaatekstin: 

 fontti, valitse joku ”outo” 

 pistekoko 18pt 
 tekstitehoste säkenöivä teksti 

2. Valitse makrojen tallennuspaikaksi Harj 12 –tiedosto. 

3. Testaa makrojen toiminta. 

Harjoitus 12.2 

1. Toteuta materiaalissa sivulla 5 oleva KorvaaKaksiVälilyöntiä –makro. Kirjoita suunnitelma 
samaan asiakirjaan (Harj 12) kuin kohta edellinen tehtävä, mutta omalle sivulle. 

2. Toteuta makro ja valitse makron tallennuspaikaksi Harj 12 –tiedosto. 

3. Testaa makron toiminta. 

Harjoitus 12.3 

1. Suunnittele makro, joka tekee asiakirjaan kansilehti sivun jossa on reunat. 
Kansisivu on erotettava muusta asiakirjasta osanvaihdolla. Kirjoita 
suunnitelma samaan asiakirjaan (Harj 12) kuin kohta edellinen tehtävä, 
mutta omalle sivulle. 

2. Toteuta makro ja valitse makron tallennuspaikaksi Harj 12 –tiedosto. 

3. Testaa makron toiminta. 

Harjoitus 12.4 

1. Liitä harjoituksissa 12.1 ja 12.2 tekemiisi makroihin painikkeet. Määrittele työkalurivin 
käyttökohteeksi Harj 12 – tiedosto. Anna painikkeelle nimeksi Muotoilu.  

2. Tee painikkeelle oma kuva. 

3. Testaa makron toiminta. 

4. Kokeile kuinka saat tehtyä valikkoriville oman 
valikon näille kahdelle makrolle (katso kuva). 
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Harjoitus 12.5 Lisätehtävä 

Suunnittele makro, joka luo oheisen kuvan mukaisen taulukon ilman tekstejä, siis taulukko 
muotoilujen kanssa johon teksti voidaan syöttää myöhemmin. Muista, että hiirellä et voi valita, 
kun nauhoitat makroa. Liikkuminen ja valinta täulukossa täytyy tapahtua näppäimistön avulla. 
Tee suunnitelma, toteuta, testaa ja tee vielä painike. 
 

Maailman pisimmät sillat (kilometreinä) 

    

Seto-Ohashi Honshu-Shikoku Japani 12,7 

Huey P. Long Louisiana USA 7,00707 

Yangtse River Nanjing Kiina 6,8 

Mackinac Straits Michigan USA 5,84 

Lake Washington Washington USA 3,838106  

 

Harjoitus 12.6 Lisätehtävä 

Suunnittele oma makro, jossa on vähintään viisi muuta kuin edellisissä tehtävissä olevaa 
toimintoa yhdistetty yhdeksi makroksi (nyt saa kokeilla eri juttuja). Tee suunnitelma, toteuta, 
testaa ja tee vielä painike ja kokeile tehdä vielä oma valikko. 


