
Tekstur og myndir

Kom í gongd við samvirknu talvuni

Tá tú trýstir á hesa ímyndina,
kanst tú skriva tekst við
knappaborðinum í talvumyndina

Tá tú trýstir á hesa ímyndina, kanst tú
seta myndir, sum tú longu hevur
liggjandi á telduni, inn í talvumyndina

1



Tekstur
Tekstur skrivaður við knappaborðinum

Tá tú trýstir á         , kemur hesin amboðsbjálkin fram

Her velur tú snið, stødd og lit á skriftini. Síðani trýstir tú á
talvumyndina og byrjar at skriva við knappaborðinum

Roynið sjálv amboðini á
næstu talvumynd!

Til ber at økja og minka um tekstboksina við at trýsta á hana og toga í niðara
høgra horn. Er blái ferningurin ikki markaður, minkar ella økist skriftin
samsvarandi. Er blái ferningurin hinvegin markaður, broytist skriftin ikki
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Roynið sjálv !
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Avrit av teksti
Til ber at taka avrit av teksti inn í talvumyndina

Um tú ynskir at fáa ein tekst, t.d. av internetinum, í
talvumyndina, kanst tú marka hann, høgraklikkja og
trýsta á "Kopier."
Høgraklikk síðani á talvumyndina og trýst á "Set inn"

Roynið sjálv at taka ein tekst
inn í næstu talvumynd!

Til ber nú at broyta snið, stødd
og lit á skriftini við at marka
hann og brúka amboðsbjálkan
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Roynið sjálv !

5



Avrit av orðum í teksti
Til ber at taka avrit av orðum og setningum úr tekstinum

Vel tekstboksina og trýst ovast í høgra horni.
Trýst nú á "Kann broytast undir sýning" undir
"Avgreiðslumøguleikar". Nú ber til at tvíklikkja á
tekstboksina undir sýning, marka eitt orð ella
setning, og toga hetta úr tekstboksini

Roynið sjálv !

Tak avrit av orðum í tekstinum
og legg tey í kassan
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Myndir
At seta myndir inn í talvumyndina

Við at trýsta á          kanst tú seta eina mynd, sum
frammanundan liggur á telduni, inn í talvumyndina

Um tú ynskir at fáa eina mynd, t.d. av internetinum, í
talvumyndina, kanst tú høgraklikkja á hana og trýsta á
"Kopier."
Far síðani inn á lektiónina, høgraklikk á talvumyndina
og trýst á "Set inn"

Roynið sjálv at taka eina mynd
inn í næstu talvumynd!
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Roynið sjálv !
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