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Öven: Gewichthevers

Nu maakt wi us düt Övens-Dokment tosamen. Dorbi lehrt Se ok Nieges kennen: den dezimalen Tabstopp un de Füllteken.
•
•
•
•
•
•
•
•

Haalt Se sik en nieges lerriges Dokment.
De zentreerte Överschrift un de Satz dorünner is en Klacks för Se.
Nu geiht dat avers an de Tabell. Se is mit Tabstopps maakt.
Analyseert Se de Tabell. Welk Spalt is wa utricht? Woneem staht also welk Tabstopps?
De eerst Spalt (Platz) steiht apensichtlich linksbünnig direkt an de Intoogsmarke. Dor
bruukst keen Tobstopp för!
De tweete Spalt (Name des Sportlers) is ok linksbünnig – apenbaar en linksbünnige
Tabstopp. Woneem sitt he? Maalt Se em in dat Bild in’t Lineaal, dor, ’neem Se em setten
wöörn!
Maakt Se dat jüst so mit de tweete Spalt (aktiv seit) un de drütte (Dopingtest) – tekent
Se sik den Tabstopp in dat Bild dor in’t Lineaal, ’neem he henhöört – un twoors den richtigen richtigen Tabstopp!
Bi de drütte Spalt is dat de dezimale Tabstopp. He steiht nau dor, ’neem dat Komma
steiht, an dat alle Tallen „binden“ doot.

De Lösung finnt Se in dat Bild op de neegste Siet. So süht dat Lineaal över de Tabell ut. Dorbi kümmt dat nich op an, dat Ehr Tabstopps millimeternau dor sitt, ’neem se in’t Bild sitt –
bloots den Typ vun’n Tabstopp un de ungefähre Posischoon schullen Se erkennen könen.
Mit Hülp vun düt Bild köönt Se ok de Tabell ingeven. Schalt Se Ehr Stüerteken in un hollt Se
sik nau an de Stüerteken, de Se hier seht. Elk Piel heet: eenmal de Tab-Taste; elk Afsatzmarke heet: eenmal Enter. Wenn dat in’e Grütt geiht, wedderhaalt Se de Tabell op en nieges
Blatt. Probeert Se dat ok „friehännig“, also ahn de Vörlaag vun düt Bild! Maakt Se sik ganz
egen Tabellen. Dat is sowiso dat Allerbest!
plattpartu.de

Wordkurs

© M.-L. Lessing

Wordkurs

Siet 91

plattpartu.de

De Lösung:

De dezimale Tabstopp…
…töövt jümmers op en Komma, an dat he en Tall utrichten kann.
Wat linkerhand vun’t Komma steiht, landt linkerhand vun’n
Tabstopp, wat rechterhand vun’t Komma steiht, landt
rechterhand vun’n Tabstopp.
Un wenn keen Komma da is? Denn blifft allens rechtsbünnig
an’n Tabstopp stahn! Word höpt even, dat jichenswenn doch noch en Komma kümmt. Se
köönt ok en sinnloses Komma rinsetten, as in dat Bild in’t Woort „Komma,zahl“ – Word is
happy un richt dat Woort stantepe an dat sinnlose Komma ut.
Wenn Se de Liste ingeven hebbt, maakt Se noch de bövelste Reeg fett un ünnerstraken! Wenn
Se wüllt, köönt Se de eerste Reeg ok noch en lütten Abstand Nach: geven (Format | Absatz)! Dat süht good ut.
De neegsten twee Afsätt gaht licht, avers denn kaamt de dree Blöcke för de Ünnerschriften
vun de Vereinsoffiziellen. Jedeen Block is in sik sülven jichenswie zentreert. Dree blangenanner … na? al op kamen? Ja, dat sünd dree zentreerte Tabstopps!

So süht dat Lineaal in düssen Beriek ut. Putzt Se also nu dat Lineaal in düssen Afsatt vun all
annern Tabstopps un sett Se düsse rin. Jumpt Se denn mit de Tab-Tast na den eersten.
Al wedder knifflig: Woans kriggt wi denn de lütte Linie för de Ünnerschrift tostann? Dat is
licht: Brukt Se de Tast mit dat Minusteken (blangen de Tast för den Punkt). Wenn Se düsse
Tast togliek mit de Umschalt-Tast (de Tast för Grootbookstaven) drückt, warrt en Grundlinien-Strich maalt. Ca. 15 dorvun maakt so en Linie. – De Grundlinien-Strich warrt op Ingelsch ok „Underscore“ nöömt.
Den Rest kriggt Se wiss hen, nich?

Füllteken
Nu schall de Liste mit de Gewichthevers so utsehn as in dat neegste Bild.

plattpartu.de

Wordkurs

© M.-L. Lessing

Wordkurs

Siet 92

plattpartu.de

De Pünkt-Reegn un Streek sünd nich „vun Hand“ ingeven! Se sünd en Egenschap vun de
Tabstopps, op de se toloopt. Se sünd ok jüst so lang, as de Tabstopp un de Längde vun’n Text
dat nödig maakt – dat weer vun Hand gor nich to schaffen!

Tabstopp-Egenschapen
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Markeert Se de Afsätt, de to de Tabell höörn doot.
(Bloots de! Wenn Se bi’t Markeern noch anner
Afsätt erwischt, seht Se glieks nix!)
Gaht Se na Menü Format | Tabstopp.
Hier warrt alle Egenschapen vun de Tabstopps in
düssen Afsatt/düsse Afsätt fastleggt. Se ahnt dat al:
Dat Lineaal weer mal wedder bloots en Afkörten
för düssen Dialoog.
In de List vun alle Tabstopps A mööt Se sik toeerst
den richtigen Tabstopp anklicken – den, an den Se
wat ännern wüllt. He warrt denn in’t Feld
Tabstoppposition B wiest un kann bearbeit warrn.
In’n Beriek Ausrichtung C köönt Se nu sogoor
nadreeglich sin Utrichten verännern!
Avers dat wüllt wi ja gor nich; wi wüllt de
Füllzeichen D. De Opschoon 1 Ohne is vörgeven;
wählt Se för düssen Tabstopp de pünkt’te Linie. Se
hett de Nummer 2.
Denn klickt Se Festlegen E.
Nu knööpt Se sik den neegsten Tabstopp vör, de en Füllteken hebben schall – den bi 15
cm. Klickt Se em in de Liste an, denn geevt Se em dat Füllteken mit de Nummer 4, de
dörtrockene Linie. Denn Festlegen.
Dat sünd all. Nu köönt Se OK klicken. Fertig!

Bavento köönt Se in düt Dialoogfenster den Afstand vun de Standardtabstopps F sülvenbestimmen! Un natüürlich köönt Se hier Tabstopps löschen – ok all op een Slag, wenn’t ween
mutt. – Un wenn Se de Füllteken wedder los ween wüllt?

Füllteken löschen
•
•
•
•

Klickt Se in den Afsatz, den Se formateern wüllt.
Wählt Se Format | Tabstopp un klickt Se den Tabstopp, op den Se’t afsehn hebbt, in de
Liste an.
Wählt Se nu as Füllteken eenfach Ohne!
Festlegen nich vergeten. OK.

De Füllteken sünd ja en Format; een mutt ehr also „weg-formateern“. Mit de Rücklöschtaste
orr mit Entf is dor nix to maken.
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