
 Provet GULT KORT 
TID 55 MIN 

1. Skapa en mapp i din katalog B: 
Döp mappen till Ditt efternamn t.ex. Nilsson och här skall alla svar sparas. Kom ihåg att 
spara efter varje svar Du satt in i dokumentet. 

2. Starta Word 2000 och skapa ett dokument som skall ha filnamnet ”gult kort” 
Spara dokumentet i mappen med Ditt efternamn. Klistra sedan i de andra uppgifterna i 
dokumentet och spara efter varje inklistring. 

3. Gör en rubrik i dokumentet. Rubriken skall vara ”GULT KORT” och centrerat och ha:  
a. Storlek 36 
b. Två färger 
c. Böjd form av något slag. Du avgör själv hur rubriken skall se ut. 

4. Infoga en bild under rubriken GULT KORT, av ett djur från Sveriges Radios hemsidas 
naturprogram. Gå in på www.sr.se Klicka dig sedan vidare till rätt sida.  
- Kopiera bilden och klistra in den centrerad i dokumentet. 
- Anpassa bilden så den inte blir för stor, max 5x5 cm 

5. Rita en blomma med minst tre olika färger. Använd programmet ”Paint”. 
Klipp ut och klistra in konstverket centrerad i dokumentet. 

6. Skriv Ditt namn och klass under målningen. 
Storlek 23, fetstil, kursivt, centrerad och Du väljer själv stil. 

7. Gör en egen animation med sju rutor. Använd programmet Paint Shop Pro. 
- Du väljer själv hur animationen skall se ut men den måste innehålla sju rutor. 
- Spara animationen i mappen med Ditt efternamn. 

8. Hämta ett hjärta från symbollistorna 
- Färga det rött och använd storlek 31 
- Klistra in det centrerat i dokumentet. 

9. Hämta en bild på Dig själv från något av dina dokument. 
- Omvandla den till storleken 8 cm bred. 
- Sätt in den i dokumentet och skriv en kort text runt om kortet. 

10. Spela in, med hjälp av mediaspelaren, första raden i någon sång Du kan. ( Du 
får gärna sjunga in hela sången om Du vill ) 
- Spara filen i mappen med Ditt efternamn. 

11. Gör ett diagram i Excel med följande data: (Du väljer själv ett lämpligt diagram.) 
         Volvo 20 st 
         Saab 12 st 
         VW 16 st 
         Ford 8 st 
         Övriga 24 st  
- Skriv förklarande text.  
- Klistra in det i dokumentet. 

12. Beskriv kort hur Du zippar opp, löser opp, en Zip-fil med hjälp av programmet 
Win-Zip.  
- Anteckna beskrivningen i Word Pad och klistra in det i dokumentet 

13. Skicka hela Ditt dokument till Din lärare i Data. Använd First Class. Glöm inte att 



kontrollera stavningen av hela dokumentet. 

14. Skriv ut Ditt dokument på Laserskrivaren i datasalen och spara det i Din pärm.  

  

 Lycka till! 
Datalärarna

 


