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Запознаване с Word 

След завършване на урока, ще можете да: 

 Стартирате Word. 

 Разглеждате прозореца на Word. 

 Въвеждате текст в документ. 

 Записвате документ. 

 Затваряте документ и излизате от Word. 

Само до преди няколко години кореспонденцията се водеше с помощта на хартия, 

моливи, химикалки и пишещи машини. Отмина обаче времето на коректорите, 

задрасканите думи и купищата смачкани листове около кошчето за боклук. Днес 

огромната част от личната и бизнес кореспонденция се създава на компютри. И в 

повечето случаи на тези компютри работи текстообработваща програма, за да направи 

съставянето на документи по-лесно и по-прецизно. 

Microsoft
®
 Word е една такава програма за текстообработка. С нейна помощ можете 

бързо и лесно да създавате паметни бележки, факсове, отчети, писма, диаграми и 

бюлетини. Освен това, можете и да добавяте изображения в документите си и да 

използвате други програми от Microsoft Office XP за импортиране на данни в Word 

документ. Word не само спестява време, но може да проверява правописа и ви 

позволява да редактирате документите си, преди да ги отпечатате. Никога повече няма 

да ви се налага да пренаписвате изцяло отчети, писма и други документи само заради 

една-две грешки. Word ви дава възможност бързо да ги поправите и да получите чист, 

професионално изглеждащ документ (освен че ви спестява честото изхвърляне на 

боклука). 

 

 

 

 

Лента с инструменти е група от бутони за 

изпълнение на определени команди. Например 

лентата с инструменти „Рисуване” съдържа бутони 

за рисуване и форматиране на изображения. 
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В този урок ще научите как да стартирате и излизате от Word и как да познавате 

различните компоненти в неговия прозорец, като лентата с менюта и лента с 

инструменти. Ще разгледате прозореца на задачите, ще практикувате въвеждане на 

текст в документ и ще запишете документ. За да изпълните процедурите в този урок, 

ще създадете свои собствени файлове за упражнение. 

 

Стартиране на Word 

 

 

 

 

 

Можете да стартирате Word като щракнете върху бутона „Старт”, който се намира в 

левия край (или горния край) на лентата на задачите на Microsoft Windows. След като 

стартирате Word, програмата се появява в свой собствен прозорец с отворен нов празен 

документ. Прозорецът е област от екрана, която се използва за показване на програма 

или документ. Всеки прозорец има определени компоненти като ленти за превъртане и 

ленти с инструменти. По-късно в този урок ще научите повече за компонентите на 

Word. Документът е самостоятелно произведение на труда, създадено с помощта на 

програма. 

С други думи, програмата Word и всеки отворен документ се показват в отделни 

прозорци. В Word едновременно могат да се отворят множество документи 

(респективно множество прозорци на документи). Можете да променяте размерите им, 

както и да намалявате (минимизирате) прозореца на документа. Когато намалите 

даден прозорец, той се редуцира до бутон върху лентата на задачите на Windows. 

Документът продължава да е отворен, но вие просто не го виждате. 

 

 

Лентата на задачите е 

ивица в дъното на екрана. 

Можете да използвате 

показалеца на мишката за 

отваряне на приложения от 

лентата на задачите.  

На тази илюстрация 

обърнете внимание, че 

лентите за инструменти 

„Стандартни” и 

„Форматиране” са на 

отделни редове, за да ги 

виждате по-ясно.  
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Прозорецът на Word съдържа графични компоненти, които ви помагат да използвате 

приложението като менюта, ленти с инструменти и бутони. Тяхното познаване ще ви 

спести много време при създаването и редактирането на документи. 

 

В това упражнение ще използвате бутона „Старт” за отваряне на Word. 

 1 Щракнете върху бутона „Старт“ в левия (или горния) край на лентата на 

задачите на Windows, която обикновено е разположена в дъното на екрана. 

(Може да бъде и в най-горната му част или вертикално до една от страните на 

екрана.) 

Появява се менюто „Старт”. 

 2 От меню „Старт” посочете „Програми”. 

Появява се подменюто „Програми”. 

 3 От подменюто „Програми” щракнете върху Microsoft Word. 
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Word се стартира. 

 

 

 

 

 

 

Съвет 

Вместо да започвате от бутона „Старт”, да посочвате „Програми” и да щраквате върху 

програмата, която искате да използвате, можете да си спестите време чрез създаване на 

пряк път върху работния плот. Тогава трябва само да щракнете двукратно върху 

иконата от прекия път, за да стартирате асоциираната с него програма. За да създадете 

върху работния плот пряк път до Word, щракнете върху бутона „Старт”, посочете 

„Програми”, посочете Microsoft Word и задръжте клавиша Ctrl докато издърпвате 

иконата на Microsoft Word върху работния плот. Щракнете два пъти върху прекия път 

до Word, за да отворите Word. 

Разглеждане на прозореца на Word  

Много компоненти на прозореца на Word са подобни на тези в други Windows 

програми. Следната илюстрация показва елементите в прозореца на Word, а след нея е 

дадено кратко описание на всеки от тях. 

Пряк път на работния плот 

се представя чрез икона с 

извита стрелка в левия 

ъгъл. Можете да създадете 

пряк път като щракнете с 

десния бутон върху 

желаната икона и изберете 

Създай пряк път. Иконата 

за прекия път може да бъде 

преместена на работния 

плот чрез издърпването и 

върху него.  
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Заглавна лента Областта от прозорец или диалогов прозорец, която показва името на 

диалоговия прозорец или приложението и името на текущия документ. Намира се най-

отгоре на прозореца. 

Лента с менюта Областта, където са изписани имената на предлаганите от Word 

менюта. Менюто е набор от логически обединени команди, от които можете да 

направите избор. Лентата с менюта се намира точно под заглавната лента.  
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Лента с инструменти „Стандартни” Лента с инструменти, която предлага бърз 

достъп до най-често използваните функции за редактиране. Например в лентата с 

инструменти „Стандартни” бутонът, който използвате за записване на документ, 

съдържа икона на дискета. Лентата с инструменти „Стандартни” се намира точно под 

лентата с менюта.  

По подразбиране Word 

2002 разполага лентите с 

инструменти „Стандартни” 

и „Форматиране” на един и 

същ ред, под лентата с 

менюта, за да икономисва 

прозоречното 

пространство. Когато тези 

ленти са разположени на 

един ред, виждате всички 

бутони, но нямате достъп 

до други бутони чрез 

щракване върху стрелката 

„Още бутони” в края на 

съответната лента. 
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Лента с инструменти „Форматиране” Лента с инструменти, която предлага бърз 

достъп до най-често използваните функции за форматиране. Имената на бутоните се 

показват в полета с подсказващ текст, когато позиционирате показалеца на мишката 

над съответния бутон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка на вмъкване Мигаща вертикална линия в прозореца на документа, която 

показва къде ще се появи следващият въведен от клавиатурата знак (всяка единична 

буква, цифра, шпация, табулация, прекъсване на страница, знак за абзац, или символ, 

който може да се въведе в документ). 

Област за маркиране Областта между левия край на прозореца и левия край на ред с 

текст. Чрез позициониране на показалеца на мишката в областта за маркиране можете 

да маркирате целия ред с текст. Когато се намира в тази област, показалецът се 

превръща в сочеща надясно стрелка.  

„Линийка” Скала, разграфена в инчове, сантиметри или други мерни единици, която 

променя отстъпа на абзаците, задава полетата на страницата (празното пространство 

между края на листа и края на текста) и задава ширините на колоните. „Линийката” се 

разполага под лентите с инструменти.  

Можете да разположите 

лентите с инструменти 

„Стандартни” и 

„Форматиране” на два 

различни реда. Поставете 

показалеца на мишката над 

манипулатора за 

преместване в левия край 

на лентата с инструменти 

„Форматиране” и изчакайте 

да се превърне в показалец 

за движение 

(четирипосочна стрелка). 

След това издърпайте 

лентата малко надолу, 

докато застане на отделен 

ред. (Вертикалният 

манипулатор за издърпване 

е светлосива вертикална 

линия, каквато има в левия 

край на всяка лента с 

инструменти.) 
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Ленти за превъртане Ленти, които се използват за преместване на изгледа на 

документа. Вертикалната лента за превъртане се намира по протежение на дясната 

страна на прозореца, а хоризонталната е разположена в най-долната му част, точно над 

лентата за състоянието. 

Бутони за навигация Бутони, които се използват за движение в дълъг документ. Те се 

намират върху вертикалната лента за превъртане. 

Лента на състоянието Лента, в която се извежда информация за текущо маркирания 

текст, в долния край на програмния прозорец. 

Бутон „Намали” Бутон, който свива прозореца до бутон върху лентата на задачите на 

Windows. Изобразява се като бутон с хоризонтална линия и е един от групата бутони в 

горния десен ъгъл на прозореца. 

Бутон „Увеличи/Възстановяване надолу” Бутон, който превключва (включва или 

изключва дадена опция с две състояния при всяко натискане) между показването 

на прозореца на цял екран и възстановяването в предишния му размер. Един от трите 

бутона в горния десен ъгъл на прозореца. 

Бутон „Затвори” Бутон, който затваря текущия прозорец или приложение. Един от 

трите бутона в горния десен ъгъл на прозореца. 

Подсказващ текст Помощен елемент, който показва името на бутон или елемент от 

екрана, когато задържите показалеца на мишката над тях.  

Прозорец на задачите Word организира командите за по-обичайните задачи в 

прозорец на задачите, малък прозорец до вашия документ, който се отваря, когато 

имате нужда от него. Например, когато стартирате Word, ще видите екрана на задачи 

Нов документ, който включва команди за отваряне и създаване на документи. Можете 

да го използвате, за да отворите записан или празен документ, да създадете документ 

на базата на вече съществуващ или да създадете документ на базата на шаблон (файл, 

съдържащ структурата и настройки на стила, който ви помага да създадете определен 

тип документ, например паметна бележка или автобиография). Можете да скривате и 

показвате всеки екран на задачи винаги, когато пожелаете. Ако искате да използвате 

конкретен екран на задачи, а той не се появява, можете да покажете ръчно прозореца на 
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задачи и да изберете екрана, който желаете, от меню „Други екрани” на задачите. Ако 

вече не се нуждаете от прозореца на задачите, можете да го скриете, за да си 

освободите екранно пространство в програмния прозорец. От меню „Изглед” изберете 

„Прозорец на задачите”; щракването върху тази команда скрива прозореца на задачите, 

ако е бил показан, и го показва, ако е бил скрит. 

Съвет 

Прозорецът на задачите се отваря всеки път, когато стартирате Word, и се затваря, 

когато отворите документ. Ако не искате да се отваря при всяко стартиране на Word, 

махнете отметката от неговото поле „Показвай при стартиране”. 

Поле Задайте въпрос Текстово поле, в което можете да въведете дума, фраза или 

въпрос. Този текст се използва за търсене на информация в помощната фунция на 

Word. В това упражнение ще покажете подсказващия текст за няколко бутона и 

елементи на екрана, за да се запознаете по-отблизо с Word. 

 1 Поставете за няколко секунди показалеца на мишката над бутона „Нов по 

подразбиране”, без да го натискате. 

Появява се малко жълто поле с подсказващ текст, съдържащо думите Нов по 

подразбиране.  

 

 2 Поставете за няколко секунди показалеца на мишката над бутона Запиши от 

лентата с инструменти „Стандартни”. 

Появява се малко жълто поле с подсказващ текст, съдържащо думата Запиши. 
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 3 Поставете показалеца на мишката в долната част на вертикалната лента за 

превъртане, над бутона „Предишна страница”. 

Появява се подсказващ текст. 

 

 4 Поставете показалеца на мишката в долната част на вертикалната лента за 

превъртане, над бутона „Следваща страница”. 

Появява се подсказващ текст.

 

5 Поставете показалеца на мишката над бутона „ЗАМ” от лентата за 

състоянието.  

Появява се малко жълто поле, съдържащо надписа Въвеждай върху. 

 

Въвеждане на текст 

Можете да започнете създаването на документ просто, като въвеждате текст. При 

въвеждане на текст в документ не трябва да натискате Enter в края на всеки ред. 

Функцията „На повече редове” (word wrap) в Word автоматично пренася текста на 

следващ ред, когато точката на вмъкване стигне до дясното поле на страницата. Тя 

прекъсва редовете така, че текстът да остане в границите на полетата; не се налага да 

въвеждате твърдо пренасяне (hard return). Остава да натискате Enter, само когато искате 

да започнете нов абзац или да вмъкнете празен ред. По подразбиране Word използва 

леви и десни полета по 3,2 сантиметра и горни и долни полета от по 2,5 сантиметра; вие 

обаче можете да ги промените. Ще научите повече за промяната на полетата в Урок 5, 
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“Промяна на оформлението на документ.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докато въвеждате текст, точката на вмъкване се премества, показвайки мястото, на 

което ще се появи следващият знак. Ако направите грешка, използвайте клавиша 

Backspace за изтриване на знаците отляво на точката на вмъкване или Delete за 

изтриване на знаците отдясно на точката на вмъкване.  

В това упражнение ще въвеждате текст в документ, за да видите как работи функцията 

На много редове на Word. 

 1 Напишете Основана през 1990 в празния документ, който в момента е 

показан в прозореца. (Той се е показал при стартирането на Word.) 

 2 Въведете запетайка и натиснете клавиша за интервал (шпация). 

Обърнете внимание, че на 

първата илюстрация 

първата буква на думата 

професионални е на 

първия ред. На втората 

илюстрация, след като е 

въведен и остатъкът от 

думата, Word е прехвърлил 

цялата дума на втория ред.  

За да преместите точката 

на вмъкване в края на 

съществуващ ред, 

щракнете след края на 

въведения текст. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

14 

 

3 Продължете да въвеждате следното:  

Contoso, Ltd. предлага форум за професионални консултанти по връзки с 

обществеността, в който те могат да общуват, да обменят мнения по общи 

бизнес въпроси и да развиват индивидуалните си умения.  

Докато пишете, текстът се показва в прозореца на документа, преминавайки на 

нов ред, когато точката на вмъкване достигне дясното поле.  

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

 

 

 

 

Записване на документ 

Текстът, който въвеждате, се записва в паметта на компютъра, която е временна. За да 

запазите файла за бъдещо използване, трябва да съхраните документа на твърдия диск. 

Файлът е колекция от логически обединени данни или информация, на която е дадено 

име и е записана на диск. За да съхраните документ за постоянно, трябва да го 

запишете на твърдия диск. В противен случай, когато излезете от Word, документът ви 

ще бъде изтрит. Записването на документ става, като щракнете върху бутона „Запиши” 

от лентата с инструменти „Стандартни”. Когато записвате документ, вие му давате 

уникално име на файл, чрез което можете да го извикате впоследствие за бъдещо 

използване.  

Когато записвате документ за първи път, се появява диалоговият прозорец „Запиши 

като”, чрез който можете да дадете име на документа и да го поставите в папка. 

Папката е контейнер, в който да записвате и организирате своите документи, програми, 

изображения и файлове, и се представя чрез икона на папка. Ако направите някакви 

промени в документа и трябва да го запишете отново, щракнете върху бутона 

„Запиши”. Така ще се запише най-новата версия на документа, без да се появява 

диалоговият прозорец Запиши като. 

Забелязахте ли червено 

или зелено вълнообразно 

подчертаване на текста? 

Не се притеснявайте. Word 

просто ви помага да си 

проверите правописа. 
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Името на файла може да съдържа най-много 255 знака. Word използва първите думи в 

документа до първия препинателен знак или край на ред, за да даде име на файл, когато 

записвате файла за първи път. Вие можете да изтриете това негово предложение и да 

му дадете друго име. Тъй като разполагате с цели 255 знака, хубаво е да използвате 

достатъчно описателни имена. Пример за неясно и загадъчно име на файл е Въпроси. 

Скоро ще забравите за какво са били тези въпроси. По-удачно е да кръстите файла 

Въпроси за тест след урок 3. Когато записвате файл, не можете да използвате в името 

му следните знаци: * \ / < > ? : ; “ 

В това упражнение ще запишете новия си документ на твърдия диск и след това ще го 

запишете отново, след като сте направили промени в него.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 В лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Запиши”, за 

да се покаже диалоговия

Лентата „Места“ в 

диалоговия прозорец 

„Запиши като” предлага 

удобен достъп до често 

използвани 

местоположения за 

записване и съхранение на 

файлове. Тя дава достъп и 

до вашия списък с 

предпочитани места в 

Интернет и до списъка с 

последните документи, 

които сте отваряли (в 

папката „Хронология”). 
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т прозорец 

„Запиши като...”.  

 

 

 

 

 

 

 

 2 В полето „Име на файл” въведете Брошура 01. 

 3 Щракнете върху стрелката „Запиши в” и изберете иконата на твърдия диск.  

 4 Щракнете два пъти върху папката Word Processing Practice. 

Полето „Запиши в” показва текста Word Processing Practice1, а диалоговият 

прозорец показва съдържанието на папката Word Processing Practice. 

 5 Щракнете два пъти върху папката Lesson01. 

Отваря се папката Lesson01. 

Забележете, че текстът 

Основана през 1990 е 

маркиран в полето за името 

на файл. Маркираният 

текст се изтрива, когато 

започнете да въвеждате 

новия текст. 

Можете да щракнете в 

полето „Запиши в”, за да 

покажете списък с ресурси 

(като твърд диск, флопи 

диск или мрежово 

устройство) и наличните 

папки. 

Можете да запишете копие 

на активния документ с 

различно име или на 

различно място. Това е 

уместно, ако използвате 

даден документ като 

отправна точка за създаване 

на друг или ако искате да 

съхраните копие на 

оригинала, преди да 

започнете да нанасяте 

промени в него. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

17 

 

 6 Щракнете върху бутона „Запиши”. 

Файлът се записва на твърдия диск с новото си име, което сега се показва в 

заглавната лента на Microsoft Word. 

 7 Щракнете в края на първия абзац, за да позиционирате там точката на 

вмъкване.  

 8 Натиснете клавиша за интервал и въведете следното изречение: 

Всеки месец се провеждат срещи, на които гост–лектор представя актуална 

информация. 

 9 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Запиши”.  

Word записва документа. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

Съвет 

Word записва документите за възстановяване в случай на непредвидено спиране на 

нормалната работа на програмата или прекъсване на захранването. Екранът за задачите 

„Възстановяване на документ” показва всички възстановени документи и ви позволява 

да ги отворите, да разгледате поправките и да сравните възстановените версии. Word 

записва промените във файл за възстановяване, на база на времето, показано в опцията 

„Автозаписване”. За да включите опцията „Автовъзстановяване” и да определите 

интервала от време, на който да се извършва записване, в менюто „Инструменти” 

щракнете върху „Опции”, след това върху етикета „Запиши”, поставете отметка в 

полето “Автозаписване на всеки:”, задайте периода от време и щракнете върху ОК.  

Затваряне на документ и излизане от Word 

След като даден файл е записан на твърдия диск, можете да го махнете от екрана, като 

затворите прозореца на документа или излезете от Word. Ако не сте записали 

документа, Word ви подсеща да го направите, преди да го затворите.  
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За да изчистите документ от екрана, от меню „Файл” изберете „Затвори” или щракнете 

върху бутона „Затвори” прозореца в горния десен ъгъл на екрана. След затварянето на 

текущия документен прозорец, Word продължава да работи. Когато щракнете върху 

„Изход” от меню „Файл”, се затваря програмата Word. 

Когато имате само един отворен документ в Word, в горния десен ъгъл на прозореца на 

Word има два бутона „Затвори”. Върху всеки от тях е изобразен знакът X и единият се 

намира точно над другия. Долният бутон се използва за затваряне на текущия 

документ, а горният – за затваряне на документа и излизане от Word. 

Когато стартирате Word, в прозореца му се показва празен документ. След като 

запишете и затворите този нов документ, Word остава отворен, но не показва 

автоматично нов празен документ, както прави при стартирането си. Трябва да 

щракнете върху бутона „Нов по подразбиране” от лентата с инструменти „Стандартни”, 

за да създадете нов документ.  

В това упражнение ще затворите текущия документ, ще излезете от Word и след това 

ще го стартирате отново. 

 1 От меню „Файл” изберете „Затвори”. 

Документът се затваря, като Word остава отворен, без отворен документ. 

 2 От меню „Файл” изберете „Изход”. 

Word се затваря. 

 3 За да рестартирате Word, щракнете върху бутона „Старт” от лентата на 

задачите на Windows, посочете „Програми” и щракнете върху Microsoft Word. 

(Друг вариант е да изберете Microsoft Word от първата колона на менюто 

„Старт“.) 

Word се стартира. 

 4 Щракнете върху бутона „Затвори” от прозореца на задачите „Нов документ”.  

Оставете новия Word документ отворен за следващото упражнение.  
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Приключване на урока 

В този урок научихте как да стартирате и затваряте Word, как да използвате ленти с 

инструменти, как да въвеждате текст и записвате документ и как да затваряте и 

отваряте документ.  

Ако ще продължите със следващия урок: 

От меню „Файл” изберете „Затвори”, за да затворите файла. Ако получите 

напомняне да запишете промените, щракнете върху „Не”.  

Word затваря файла, без да записва промените. 

Ако няма да продължите със следващия урок: 

 1 От меню „Файл” изберете „Затвори”, за да затворите файла. Ако получите 

напомняне да запишете промените, щракнете върху „Не”. 

Word затваря файла, без да записва промените. 

 2 В горния десен ъгъл на прозореца на Word щракнете върху бутона „Затвори”.  

Програмата Word се затваря. 

Кратък тест 

 1 Как се записва копие на текущия документ, без да се променя оригиналната 

версия? 

 2 Кои са двата начина за затваряне на документ? 

 3 Какво става при щракване върху бутона X в горния десен ъгъл на прозореца 

на Word? 

 4 Как се разделят лентите с инструменти „Стандартни” и „Форматиране”? 

 5 За какво се използва менюто „Старт”? 

Практика  

Упражнение 1: Ако е необходимо, стартирайте Word. Отворете Word като използвате 

менюто „Старт”. В празен документ използвайте функцията „Щракни и въведи” 
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(Свободно въвеждане), за да вмъкнете следното заглавие, центрирано на около четвърт 

от дължината на страницата (в изгледа „Оформление за печат” щракнете двукратно 

върху мястото, където искате да въведете текста): 

Напомняне за отчетите за разходи 

Отново използвайте Click And Type, за да позиционирате подравнен вляво абзац под 

заглавието. Въведете следната информация: 

При попълване на отчетите за разходите, не забравяйте да приложите 

оригиналните квитанции, да запишете началните и крайните стойности на 

километража и да запишете поотделно всички хотелски разноски. Подобни 

пропуски са най-често срещаните причини за забавяне на възстановяването 

на разходите ви.  

Запишете документа в папката Lesson01, намираща се в папката Word Processing 

Practice на твърдия ви диск, под името Напомняне за разходите 01 и го затворете. 

Упражнение 2: Използвайте полето „Задайте въпрос”, за да намерите информация как 

да пишете върху съществуващ текст.  

Упражнение 3: Използвайте Office помощника, за да намерите информация за 

различните начини за преглед на документ. Разучете използването на тези опции.  

Упражнение 4: Използвайте функцията Click And Type на Word за създаване на 

заглавна страница за отчет на разходите. Въведете думите Отчет за разходите отгоре в 

средата на страницата. Въведете думите Годишен отчет 2004 в средата на страницата. 

След това въведете името си долу, в центъра на страницата. Запишете документа като 

Годишен отчет за разходите 2004 в папката Lesson01, намираща се в папката Word 

Processing Practice.  

Упражнение 5: Отворете нов празен документ в Word и експериментирайте с различни 

опции от менютата с цел да ги персонализирате според използваните от вас функции. 

Персонализирайте няколко менюта, след което затворете документа, без да записвате 

направените в него промени.  
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Редактиране на документ 

След завършване на урока, ще можете да: 

 Отваряте файл. 

 Навигирате в документ. 

 Превъртате текст. 

 Вмъквате текст в документ. 

 Маркирате текст. 

 Редактирате документ чрез изтриване и възстановяване на текст. 

 Създавате папка. 

 Записвате файл под друго име. 

Преди ерата на компютрите и текстообработващите програми кореспонденцията, 

водена на ръка или с помощта на пишещи машини, неминуемо съдържаше задраскани 

или покрити с коректор думи, правописни и пунктуационни грешки. Хората просто не 

можеха да редактират, без да започнат отначало или да имат оставено празно място на 

листовете си. Днес по-голямата част от личната и бизнес кореспонденция се въвежда на 

компютър с помощта на текстообработваща програма и можем да забравим за 

задрасканите думи и тубичките с коректор.  

С Microsoft
®
 Word можете бързо и ефикасно да редактирате писма, документи, отчети, 

бюлетини, паметни бележки и факсове. Word подчертава думите с червена 

вълнообразна линия, ако не ги познава или ако са написани погрешно, и със зелена 

вълнообразна линия, за да ви обърне внимание върху неправилна или съмнителна 

граматическа конструкция. 

В този урок ще научите как да отваряте файл, който предварително сте създали. След 

това ще се научите как да превъртате страниците, за да виждате цялото съдържание на 

даден документ, тъй като прозорецът на Word често показва само част от него. Ще 

премествате точката на вмъкване на различни места в документа чрез показалеца на 

мишката и чрез клавишите от клавиатурата. 
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След като разберете как се навигира в един документ, ще започнете да редактирате. За 

да редактирате, първо трябва да локализирате текста, който подлежи на някаква 

промяна. Word предлага клавишни комбинации за маркиране на дума, ред, изречение, 

абзац и цял документ. След като маркирате желания текст, ще научите как можете да 

изтриете селекцията. Когато приключите с редактирането на документа, ще запишете 

файла.  

В този урок ще научите още как да създадете папка, в която да запишете файла и как да 

го запишете под различно име.  

За да изпълните процедурите в този урок, ви е необходим файла за упражнение 

Brochure 02 в папката Part III, Lesson02, която се намира в папката Computer 

Fundamentals Practice на твърдия диск. Ще използвате този файл за навигиране в 

документ, редактиране на текст и записване на файла с ново име.  

Отваряне на съществуващ файл 

След като запишете даден Word документ, можете да го отворите впоследствие, за да 

разгледате съдържанието му или да внесете промени в него. Трябва да навигирате до 

папката, която съдържа документа, след което да отворите самия документ. 

Word помни последните четири документа, които сте отваряли. Той показва имената им 

в дъното на менюто „Файл”, за да можете да ги отворите само чрез няколко щраквания 

с мишката. За да отворите файл, който не фигурира в този списък, можете да 

използвате диалоговия прозорец „Отваряне”. Word показва последните четири 

отваряни файла и в прозореца на задачите „Нов документ”, откъдето са още по-лесно 

достъпни веднага след стартиране на Word или когато изберете отваряне на документ. 

В това упражнение ще отворите съществуващ файл. 

 1 Ако е необходимо, стартирайте Word. 

 2 От прозореца на задачите „Нов документ”, в дъното на секцията „Отвори 

документ”, щракнете върху връзката „Още документи”. 

Появява се диалоговият прозорец „Отваряне”.  
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3 Щракнете върху стрелката „Търси в”, след това върху иконата на твърдия 

диск. Щракнете двукратно върху папката Word Processing Practice и след това 

двукратно върху папката Lesson02. 

Съдържанието на папката Lesson02 се появява в диалоговия прозорец 

„Отваряне”. 

 

 

 

 

 

 

 4 Щракнете върху файла Brochure 02 и щракнете върху бутона „Отваряне”. 

В Word се появява Brochure 02, а диалоговият прозорец „Отваряне” се затваря. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

 

 

 

 

Word помни папката, в 

която последно сте 

записвали документ. Когато 

покажете диалоговия 

прозорец „Отваряне” или 

„Запиши като”, в него се 

извежда съдържанието на 

тази папка, за да намерите 

по-лесно файла, който 

търсите.  

За да отворите наскоро 

използван документ с 

диалоговия прозорец 

„Отваряне”, в лентата 

„Места”, щракнете върху 

иконата „Хронология” и 

щракнете двукратно върху 

файла, който искате да 

отворите. 

Можете да отворите файл и 

като щракнете двукратно 

върху името му в 

диалоговия прозорец 

„Отваряне”. 
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Навигиране в документ 

За да промените съществуващ текст в документ, или с други думи – да редактирате, 

първо трябва да преместите точката на вмъкване до мястото, където искате да нанесете 

промяната. Показалецът на мишката, клавишите със стрелки от клавиатурата 

(използвани за преместване на показалеца на мишката или точката на вмъкване нагоре, 

В следващото упражнение 

лентите с инструменти 

„Стандартни” и 

„Форматиране” са 

разделени. 
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надолу, наляво и надясно) и лентите за превъртане са навигационните инструменти, с 

чиято помощ ще се движите в документа.  

За да позиционирате точката на вмъкване чрез мишката, просто преместете I-образния 

й показалец на мястото, където искате тя да се появи и щракнете.  

 

 

 

 

 

 

 

Важно 

В нов празен документ не можете да местите точката на вмъкване чрез стрелките. С тях 

се стига само до места в документа, където има текст, таблици или изображения. За 

преместване на точката на вмъкване в празен документ обаче можете да използвате 

функцията „Щракни и въведи”.  

 

 

 

 

Следващата таблица показва всички клавиши и клавишни комбинации, които могат 

да се използват за бързо придвижване на точката на вмъкване. Клавишна комбинация е 

комбинация от клавиши на клавиатурата, с която можете да изпълните определена 

функция вместо да използвате показалеца на мишката за изпълнение на същата задача. 

Например, ако клавишната комбинация е Ctrl+Home, трябва да натиснете и задържите 

клавиша Ctrl и същевременно да натиснете клавиша Home. Word ще премести точката 

на вмъкване в началото на документа. 

Когато показалецът на 

мишката изглежда като 

главна латинска буква I, 

можете да го местите и да 

правите промени в текста. 

Лесно ще познаете кога е 

позициониран в областта за 

маркиране, тъй като там 

той придобива форма на 

сочеща надясно стрелка. 

Областта за маркиране е 

цялото пространство вляво 

от десния край на лявото 

поле на документа.  

Допълнителна информация 

относно клавишните 

комбинации ще намерите в 

Урок 4, “Форматиране на 

текст”. 
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Натиснете За да преместите точката на 

вмъкване 

Стрелка наляво Един знак наляво (един пространствен 

символ, като буква, цифра, 

препинателен знак или друг символ). 

Стрелка надясно Един знак надясно. 

Стрелка надолу Един ред надолу. 

Стрелка нагоре Един ред нагоре. 

Ctrl+Стрелка 

наляво 

Една дума наляво. 

Ctrl+Стрелка 

надясно 

Една дума надясно. 

Home В началото на текущия ред. 

End В края на текущия ред. 

Ctrl+Home В началото на документа. 

Ctrl+End В края на документа. 

Page Up Един цял екран нагоре. 

Page Down Един цял екран надолу. 

Ctrl+Page Up В началото на предишната страница. 

Ctrl+Page Down В началото на следващата страница. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превъртане на текста 

Тъй като прозорецът на документа обикновено показва само част от една страница, 

може да се наложи да премествате (или превъртате) изгледа на документа, за да 

стигнете до друга секция в него. Ако документът се състои от повече от една страница, 

ще се налага да превъртате, за да видите и другите му страници. Вертикалната лента за 

превъртане, стрелките за превъртане и полето за превъртане движат документа нагоре и 

надолу. Хоризонталната лента за превъртане, стрелки и поле за превъртане го движат 

наляво и надясно.  

Клавишните комбинации 

Ctrl+Page Up и Ctrl+Page 

Down не винаги са 

настроени за придвижване 

една страница напред и 

назад. Можете да 

използвате бутона „Преход 

към селекция”, разположен 

между бутоните 

„Предишна” и „Следваща”, 

за да изберете типа обект, 

по който искате да правите 

преглед (браузвате), като 

страница, бележка в края, 

бележка под линия, 

таблица, изображение и др. 

Това ще бъде разгледано с 

повече подробности в 

следващия раздел.  
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Следващата таблица показва с какви инструменти за превъртане разполагате и какви са 

техните функции.  

 

Изпълнете Бутон За да преместите 

изгледа на документа  

Щракване върху 

стрелката за превъртане 

нагоре 

 
Еднократно с един ред 

нагоре 

Щракване върху 

стрелката за превъртане 

надолу 

 
Еднократно с един ред 

надолу 

Щракване върху 

стрелката за превъртане 

наляво 

 
Еднократно с няколко 

знака наляво 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

29 

 

Щракване върху 

стрелката за превъртане 

надясно 

 
Еднократно с няколко 

знака надясно 

Щракване над плъзгача 

във вертикалната лента 

за превъртане  

 Еднократно с един екран 

нагоре 

Щракване под полето за 

превъртане във 

вертикалната лента за 

превъртане 

 Еднократно е един екран 

надолу 

Щракване отляво на 

полето за превъртане в 

хоризонталната лента за 

превъртане 

 Еднократно с един екран 

наляво 

Щракване отдясно на 

полето за превъртане в 

хоризонталната лента за 

превъртане 

 Еднократно с един екран 

надясно 

Издърпване на полето 

за вертикално 

превъртане 

 Непрекъснато напред или 

назад по протежение на 

документа 

Издърпване на полето 

за хоризонтално 

превъртане 

 Непрекъснато наляво или 

надясно по протежение на 

документа 

Щракване върху бутона 

Предишна страница 

 
В началото на предишната 

страница 
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Щракване върху бутона 

Следваща страница 

 
В началото на следващата 

страница 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вмъкване на текст в документ 

Една от първите стъпки към редактирането на документи е да се научите да вмъквате 

текст. Word предлага два режима за вмъкване на допълнителен текст. Например, ако 

годишният отчет за вашата компания е въведен без текущия списък на борда на 

директорите, техните имена могат да се добавят впоследствие. При стартирането си 

Word използва Режим на вмъкване. В него, когато въвеждате новия текст, вече 

съществуващият се измества надясно. Алтернативата на режима на вмъкване е 

Режимът на покриване. В него съществуващият текст се изтрива и замества от текста, 

който въвеждате “върху него”, включително интервалите.  

Според проучванията повечето потребители предпочитат режима на вмъкване, поради 

което той е избран за режим по подразбиране. Двойното щракване върху бутона „ЗАМ” 

(Въвеждай върху) от лентата на състоянието превключва режимите на вмъкване и 

покриване.  

В това упражнение ще вмъкнете текст в документ. 

Бутоните „Предишен” и 

„Следващ”, разположени 

под вертикалната лента за 

превъртане, не винаги са 

настроени за придвижване 

с една страница напред или 

назад. Можете да 

използвате бутона „Преход 

към селекция”, разположен 

между бутоните 

„Предишен” и „Следващ”, 

за да изберете типа обект, 

по който искате да 

преглеждате документа, 

като страница, бележка в 

края, бележка под линия, 

таблица, изображение и др. 

За да браузвате през една 

страница, щракнете върху 

бутона „Преход към 

селекция” и след това 

върху бутона „Преглед по 

страници”. 
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 1 В последния ред от първия абзац щракнете точно преди първото у в думата 

умения, за да позиционирате точката на вмъкване. 

 2 Въведете индивидуални и натиснете интервал. 

Новият текст се добавя на мястото на точката на вмъкване, измествайки надясно 

вече съществуващия. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

Маркиране на текст 

 

 

 

 

 

 

За да редактирате текст в един документ, първо трябва да маркирате желаната част от 

него. Един от начините за това е да задържите натиснат бутона на мишката и да 

издърпате точката на вмъкване над текста, който искате да маркирате. Размаркирането 

става като щракнете на произволно място в прозореца на документа. Винаги се познава 

кога един текст е маркиран, тъй като той се изобразява осветен (обикновено бял върху 

черен фон). Всички извършвани промени се отразяват на маркирания текст. 

За бързо маркиране на текстов блок в Word се използва областта за маркиране. Тя се 

намира в лявото поле на документа, а вие ще познаете, че показалецът на мишката се 

намира в нея, по това, че там той се превръща от I в сочеща надясно стрелка. 

За да маркирате блокове от текст, които не са съседни в документа, маркирайте първия 

от тях, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, след което маркирайте следващия. Можете 

Бъдете внимателни при 

използване на режима на 

покриване. Когато е 

активиран и въведете нов 

текст в средата на 

изречение или абзац, по 

невнимание лесно може да 

загубите текст, който не сте 

възнамерявали да 

изтривате. 

Когато издърпате 

показалеца на мишката над 

първата дума, Word 

автоматично я маркира 

цялата вместо буква по 

буква.  
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да използвате клавиша Shift и клавишите със стрелки, за да маркирате последователни 

думи, редове или абзаци. Поставете точката на вмъкване в текста, който искате да 

маркирате, натиснете и задръжте клавиша Shift и натиснете клавиш със стрелка или 

щракнете в края на текста, който искате да маркирате.  

Следната таблица обобщава методите за маркиране на блокове от текст. 

За да маркирате Изпълнете 

Една дума Двойно щракване върху нея. 

Един ред Щракване в областта за маркиране 

вляво от реда. 

Едно изречение Задържане натиснат клавиша Ctrl и 

щракване на произволно място в 

изречението. 

Един абзац Двойно щракване в областта за 

маркиране вляво от произволен ред от 

абзаца или тройно щракване някъде в 

самия абзац. 

Цял документ Задържане на клавиша Ctrl и щракване 

някъде в областта за маркиране или 

тройно щракване в областта за 

маркиране. 

Съвет 

Можете да маркирате текст и чрез използване на клавиатурата. Щракнете пред текста, 

който искате да маркирате и натиснете Shift+стрелка надясно, за да маркирате текста 

буква по буква надясно от показалеца на мишката, или Shift+стрелка надолу, за да 

маркирате реда надясно от показалеца на мишката. Забележете, че ако натиснете 

Shift+стрелка надолу в средата на реда, маркираният текст включва част от следващия 
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ред. Аналогично, ако натиснете Shift+стрелка надолу в началото на реда, се маркира 

целият ред. Можете да щракнете в началото на текста, който искате да маркирате, да 

задържите Shift и да щракнете в края на текста, за да маркирате блок от текст.  

Изтриване и възстановяване на текст в документ 

След като вече знаете как се маркира, можете лесно да изтривате блокове от текст. За 

да изтриете голяма секция с текст, маркирайте го и натиснете Delete или Backspace. 

Можете да си спестите време като маркирате цели области за изтриване вместо да 

изтривате текста в тях буква по буква.  

Например в годишния отчет, който подготвихте за вашата фирма, въведохте 

встъпителни думи от името на президента на компанията. Президентът обаче сега е 

решил да си ги напише сам. Няма смисъл да триете написаното буква по буква, вместо 

това маркирайте всичко и натиснете Delete. Сега страницата е празна и чака президента 

да напише собственото си послание.  

За да изтриете единичен знак, поставете точката на вмъкване отляво на въпросния 

символ и натиснете Delete, или отдясно на символа и натиснете Backspace. За да 

изтривате цели думи с помощта на клавиатурата, позиционирайте точката на вмъкване 

отляво на думата и натиснете Ctrl+Delete, или отдясно на думата и натиснете 

Ctrl+Backspace. 

Съвет 

Когато използвате тези клавишни комбинации и точката на вмъкване е вътре в думата, 

изтривате частта от думата преди или съответно след точката на вмъкване. 

Друг начин за изтриване на текст е да използвате режима на покриване. Щракнете два 

пъти върху „ЗАМ” от лентата на състоянието, за да включите режима на покриване, 

след което вече ще пишете върху съществуващия текст. 

Word помни редакционните промени, които сте направили в документа, затова можете 

лесно да отмените дадена промяна и да възстановите състоянието на текста преди 

редактирането. Ако допуснете грешка при редактирането, можете да използвате 
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бутоните „Отмени” и „Върни” от лентата с инструменти „Стандартни”, за да променяте 

и възстановявате текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да отмените действие, щракнете върху бутона „Отмени”. Ако погрешно отмените 

действие и искате да го върнете, или извършите отново, щракнете върху бутона 

„Върни”. За да отменяте или връщате по няколко действия наведнъж, щракнете върху 

стрелката надолу отдясно на бутона „Отмени” или „Върни” и изберете действието, 

което искате да отмените или върнете. Всички действия, извършени след това, което 

сте избрали от списъка, също ще бъдат отменени. Повечето действия могат да бъдат 

отменяни, но не и такива като записването и отпечатването на файл. 

В това упражнение ще изтриете и върнете текст, за да поправите някои от грешките в 

документа. 

 1 Щракнете, за да позиционирате точката на вмъкване вляво от последното п в 

погрешно написаната дума професионапни в първия абзац. 

 2 Натиснете клавиша Delete. 

Буквата п се изтрива, а оставащият текст се измества наляво. 

 3 Въведете л. 

Червената линия изчезва. 

Ако лентата ви с 

инструменти не съдържа 

бутоните „Отмени” и 

„Върни”, в лентата 

„Стандартни” щракнете 

върху бутона „Опции” на 

лентата с инструменти, 

посочете „Добавяне или 

премахване на бутони”, 

посочете „Стандартни” от 

подменюто и щракнете 

върху бутоните „Отмени” и 

„Върни”. Можете да 

използвате „Отмени” и 

„Върни” и от менюто 

„Редактиране”. 
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 4 Във втория абзац позиционирайте точката на вмъкване вдясно от буквата б в 

думата неформалебн. 

 5 Натиснете Backspace. 

Буквата б се изтрива и червената линия изчезва. 

 6 Във втория параграф поставете точката на вмъкване пред с в грешно 

написаната дума свеки. 

 7 В лентата на състоянието щракнете двукратно върху бутона  „Въвеждай 

върху”. 

Включва се режимът на покриване. 

 8 Въведете вс. 

Думата се променя и червената линия изчезва. 

 9 В лентата на състоянието щракнете двукратно върху „ЗАМ”. 

Режимът на покриване се изключва. 

 10 Щракнете два пъти върху думата лично в третия абзац. 

Думата лично е маркирана. 

 11Въведете фирмено. 

Думата лично се заменя с думата фирмено, а остатъкът от текста се измества 

надясно докато пишете. 

 12 Щракнете двукратно в областта за маркиране вляво от първия абзац. 

Абзацът е маркиран. 

 13 Натиснете Delete. 

Word отбелязва всяка дума, 

която не открива в 

стандартния си речник, 

като я подчертава с 

вълнообразна червена 

линия. След като поправите 

думата, червената линия 

изчезва. 
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Абзацът се изтрива. 

 14 В лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Отмени” (до 

който се извежда подсказващ текст Отмени изтриване). 

Абзацът е възстановен и остава маркиран. 

 15 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Върни” (до 

който се извежда подсказващ текст Върни изтриване). 

Абзацът отново се изтрива. 

 16 Щракнете върху бутона „Отмени”. 

Изтритият абзац се възстановява и остава маркиран. 

 17 Натиснете клавиша стрелка надолу. 

Параграфът се размаркира. 

 18 Щракнете след второто срещане на съюза и в последното изречение на 

първия абзац. 

 19 Натиснете Ctrl+Backspace. 

Думата и се изтрива. 

 20 Натиснете два пъти Ctrl+стрелка надясно, за да преместите точката на 

вмъкване до думата индивидуални. 

 21Натиснете Ctrl+Delete. 

Думата индивидуални се изтрива. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

Създаване на папка 

След като създадете документ, вероятно ще искате да го запишете в папка. Папката е 

област за съхранение върху вашия твърд диск или мрежово устройство. Мрежата е 

система от компютри, свързани с комуникационни линии. В една мрежа можете да 

използвате един компютър за достъп до твърдия диск на друг компютър в нея. Можете 
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да създавате папки за съхранение на файлове по проект, автор, тип и всяка друга 

организационна схема, която намирате за подходяща. 

Например може да имате папка „Паметни бележки” и в нея да пазите всички паметни 

бележки, които изпращате на своя директор. Възможно е да направите подпапка (папка 

в друга папка) на папката „Паметни бележки”, която да се казва „Изпратено до 

маркетинг”. Това ще бъде мястото, където ще пазите паметните бележки, изпратени до 

отдела по маркетинг. Възможно е също така да имате още една подпапка на папката 

„Паметни бележки”, която да се казва „Изпратено до финанси” и която да съдържа 

бележките до финансовия отдел. Така когато отворите папката „Паметни бележки”, 

няма да се налага да се ровите във всички изпратени паметни бележки. Сортирани и 

записани в подпапки, те се намират и обработват много по-лесно.  

 

 

 

 

Word предлага лесен начин за създаване на папки директно от диалоговия прозорец 

„Запиши като”. С функциите на Word за управление на файлове можете лесно да 

организирате, разполагате и създавате папки за съхранение на документи и да 

записвате файлове с различни имена. Възможно е също така да изтривате папки и 

файлове от диалоговите прозорци „Отваряне” и „Запиши като”. За целта само трябва да 

маркирате елемента, който искате да изтриете, и да щракнете върху бутона „Изтрий” 

или да натиснете клавиша Delete. 

Съвет 

Папки можете да създавате и в Windows Explorer. Не е задължително да го правите от 

Word. За да създадете нова папка в Windows Explorer, щракнете върху бутона „Старт”, 

посочете „Програми” и щракнете върху Windows Explorer. В екрана „Папки” в лявата 

част на Windows Explorer навигирайте до и щракнете върху папката, в която искате 

създадете нова. От меню „Файл” посочете „Нов” и изберете „Папка”. Новата папка се 

Папки могат да се създават 

и в други приложения на 

Microsoft Office 2002, в 

Windows Explorer и в „Моят 

компютър”.  
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появява на избраното място, като името й „Нова папка” е маркирано. Въведете 

предпочитано от вас име и натиснете Enter. 

В това упражнение ще създадете папка. 

 1 От меню „Файл” изберете „Запиши като”. 

Появява се диалоговият прозорец „Запиши като”, който показва съдържанието 

на папката Lesson02, тъй като тя последно е била използвана. 

 2 Щракнете върху бутона „Създай нова папка”. 

Появява се диалоговият прозорец „Нова папка”. 

 

 3 В полето „Име” въведете Моите упражнения и дайте ОК. 

Диалоговият прозорец „Нова папка” се затваря и се появява диалоговият 

прозорец „Запиши като”, показващ папката „Моите упражнения”. Файлът 

Brochure 02 е изведен в полето „Име на файл”, тъй като той е отворен в момента. 

 4 Щракнете върху бутона „Отказ”. 

Диалоговият прозорец „Запиши като” се затваря, без да е записан файлът. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

Записване на файл под друго име 

Понякога може да ви се наложи да направите копие на даден файл. Можете да запазите 

оригинала за допълнителна сигурност или за бъдещо сравнение и да правите промените 

си в копието. Например представете си, че маркетинг мениджърът, който е в отпуск в 

курорта Adventure Works, всяка година създава преработена брошура. Когато дойде 

време за новата брошура, той отваря предишната версия и я записва с ново име. 

Използването на предишната брошура помага за бързото и ефективно актуализиране на 
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една малка част от информацията в нея, а записването й под друго име дава 

възможност да се запазят старите версии за архива. 

В това упражнение ще запишете текущия файл под друго име в папката Моите 

упражнения. 

 1 В менюто „Файл” щракнете върху „Запиши като”. 

Появява се диалоговият прозорец „Запиши като” със съдържанието на папката 

Lesson02. 

2 Щракнете двукратно върху папката „Моите упражнения”. 

Отваря се папката „Моите упражнения”. 

 

 

 

 3 Щракнете след Brochure 02 в полето „Име на файл”. 

 4 Натиснете интервал и въведете Edited. 

 5 Щракнете върху бутона „Запиши”. 

Диалоговият прозорец „Запиши като” се затваря, като файлът се записва под 

името Брошура 02 Редактирана. Новото му име се извежда в заглавната лента на 

документа. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

 

 

 

 

 

 

 

Папката „Моите 

упражнения” не се появява 

в полето „Запиши в”, тъй 

като не тя е последната, в 

която сте записвали 

документ.  

Лентовата архивираща 

система записва 

съдържанието на твърдите 

дискове върху ленти с 

голям капацитет, които 

обикновено се пазят на 

друго място и се използват 

за възстановяване на 

изгубени или изтрити 

данни.  
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Съвет 

Хубаво е да правите архивни копия на важни файлове, за да се подсигурите срещу 

загуба на информация в резултат на системни сривове, вируси, случайни промени или 

изтриване на оригиналите. Можете да записвате тези копия на дискети или мрежови 

дискове (физически свързани към други компютри, но достъпни за потребителите в 

същата мрежа), ако има такива. Най-добрият начин за защита на файловете е да 

използвате лентова архивираща система.  
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Приключване на урока 

В този урок научихте как да отваряте съществуващ файл и да навигирате в документа с 

помощта на лентите за превъртане, клавишите със стрелки и точката на вмъкване. 

Научихте още как да редактирате документ чрез вмъкване, маркиране и изтриване на 

текст, и как да записвате файл под друго име.  

Ако ще продължите със следващия урок: 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Запиши”, за 

да запишете промените във файла Брошура 02 Редактирана. 

Промените се записват във файла. 

 2 В менюто „Файл” щракнете върху „Затвори”, за да затворите файла. 

Файлът се затваря. 

Ако няма да продължите със следващия урок: 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Запиши”, за 

да запишете промените във файла Брошура 02 Редактирана. 

 2 В горния десен ъгъл на прозореца на Word щракнете върху бутона „Затвори”. 

Файлът и програмата Word се затварят. 

Кратък тест 

 1 Как се изтрива документ в Word? 

 2 Кои са трите начина за превъртане на документ напред? 

 3 Ако допуснете грешка при редактиране на документ как ще решите проблема? 

 4 Кои клавиши се използват за маркиране на текста вдясно от точката на 

вмъкване? 

 5 За какво се използва бутонът „Преход към селекция”? 

 6 Кои са трите начина за отваряне на наскоро отварян документ? 
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 7 Коя команда от меню се използва за отваряне на съществуващ файл? Кой 

бутон от лента с инструменти? Коя опция от прозореца на задачите? 

 8 Каква е разликата между превъртане и преместване на точката на вмъкване? 

 9 Как се маркира изречение в абзац? 
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Важно 

В раздела Практика, който следва, трябва да изпълните Упражнение 1, за да 

продължите с Упражнение 2 и Упражнение 3. 

Практика 

Упражнение 1: Ако е необходимо, стартирайте Word. Отворете файла SkillCheck 

Lesson 02 от папката Lesson02 в папката Word Processing Practice, която се намира на 

твърдия диск, и направете следните редакции. 

 Въведете думата предлага преди сгрешената дума обкирни в първото изречение. 

 Заменете първото срещане на думата за с думата на в първото изречение от първия 

абзац. 

 Изтрийте второто срещане на думата се в изречението, започващо с Като агенция, 

предлагаща. 

 Заменете името на старши вицепрезидента в края на писмото с вашето име. 

 Маркирайте последното изречение от третия абзац, което започва с Ние вярваме, и 

го изтрийте. 

 В края на документа добавете три празни реда след С уважение, за да оставите 

място за подпис. 

 Сменете датата на 1 януари 2004. 

 Коригирайте правописа, ако се налага. 

Крайният резултат трябва да е подобен на следната илюстрация. 
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Упражнение 2: Създайте подпапка Практика в папката Lesson02 и запишете в нея 

редактирания файл от Упражнение 1 под името Проверка на умения Урок02 

Редактиран. 

Упражнение 3: Продължете да редактирате документа Проверка на умения Урок02 

Редактиран. 

■ Маркирайте целия абзац, който започва със С разбирането, и го изтрийте. 

■ Маркирайте думите С уважение и ги заменете със С поздрав. 

■ Разбира се, последните две редакции са грешни. Отменете и двете.  

■ Затворете прозореца, като запишете промените. 

Упражнение 4: Ако имате документ, който съдържа повече от една страница, кой е 

най-бързият начин да отидете в началото на документа? А в края му? Защо тази 

възможност е полезна при дълги документи? 

Упражнение 5: Премества ли се точката на вмъкване при превъртане? Ако не сте 

сигурни, експериментирайте с лентите за превъртане. За какво може да е полезна тази 

възможност? 
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Използване на шаблони и съветници 

След завършване на урока, ще можете да: 

 Използвате шаблон в Word. 

 Създавате шаблон. 

 Използвате съветник за създаване на документ. 

Когато използвате шаблони и съветници в Microsoft
®
 Word, вие си спестявате доста 

време. Например да предположим, че вашият шеф е решил, че вие ще отговаряте за 

цялата вътрешна кореспонденция в компанията. Вашите нови служебни задължения 

включват изпращане на паметна бележка до всички служители веднъж седмично, 

изпращане на факсове с актуализации до различните отдели и създаване на месечен 

бюлетин. Вместо да създавате отново оформлението и дизайна на всяка паметна 

бележка или бюлетин, които трябва да правите или дори да въвеждате всеки път 

стандартна информация при създаване на писмо или факс, вие може да използвате 

шаблон. Шаблонът е документ, който съдържа вградени текст, стилове и друго 

форматиране, което може да бъде използвано за създаване на други документи с 

еднакво основно форматиране. 

Вие може да използвате съществуващ документ за създаване на собствен шаблон. 

Създаването на собствен шаблон е идеално, когато вече сте отделили доста време за 

добавяне на текст, форматиране на символи и абзаци, графични изображения и стилове 

в документ и искате да използвате същото или подобно форматиране за други 

документи, които създавате. Чрез създаване на шаблон от съществуващ документ, вие 

може да избегнете нуждата от прилагане на подобно форматиране към други 

документи. Вие може да запазите документа като собствен шаблон и да го промените 

при по-нататъшна употреба. 

Можете също да използвате съветник за създаване на документ. Съветникът ви кара да 

въведете информацията на отделни стъпки и след това генерира форматиран документ, 

базиран на вашите отговори. 
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В този урок вие ще научите как да създавате документ чрез шаблон, да създавате 

шаблони и да използвате съветник в Word за създаване на документ. 

За да изпълните действията в този урок, вие трябва да използвате файла с име Contoso 

January 03 Flyer 03, намиращ се в папката Lesson03, която е подпапка на Word 

Processing Practice на вашия твърд диск. Вие ще използвате този файл за създаване и 

запазване на собствени шаблони. 

Използване на шаблони в Word 

Всеки Word документ е базиран на шаблон. Шаблонът определя основните 

характеристики на документа, като например полетата и оформлението (как текстът е 

разположен върху хартията). Шаблонът също определя характеристиките на текста, 

като неговия шрифт, големина и стил. Повечето документи се базират на основния 

шаблон, наречен шаблон Normal. Normal е шаблонът по подразбиране в Word. Когато 

натиснете бутона „Нов по подразбиране” от лентата с инструменти „Стандартни”, се 

създава нов празен документ, базиран на шаблона Normal. 

 

 

 

 

Word притежава много вградени шаблони, всеки от които е категоризиран по тип. Тези 

шаблони ви позволяват да създавате документи за конкретна цел като факсове, паметни 

бележки, автобиографии и писма. Тези шаблони съдържат предварително 

форматиран текст и контейнери за данни. Предварително форматираният текст 

включва заглавия и други данни, които не е необходимо да се променят. Например 

шаблон за паметна бележка може да съдържа заглавие Меморандум, показан в 

определен шрифт, големина и стил. Друг текст от него, който е предварително 

форматиран, включва До:, От:, и Тема:. Контейнерите за данни са временни, понеже 

вие може или да ги изтриете, или да ги замените с ваш собствен текст. Контейнерите за 

данни обикновено предоставят кратко описание какво може да въведете, за да замените 

дадения текст. Например шаблон за паметна бележка може да съдържа контейнер за 

Настройките по 

подразбиране са зададени 

при инсталиране на 

приложението, но те могат 

да бъдат променени от 

потребителя по всяко 

време. 
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данни [Щракнете тук и въведете името], което показва, че трябва да замените текста 

в контейнера с вашето име. 

В това упражнение вие ще използвате готов шаблон в Word за създаване на факс, 

въвеждане на текст и след това запазване на новия документ. 

 1 От меню „Файл” изберете „Нов”. 

Появява се прозорецът за задачи „Нов документ”. 

 2 Изберете „Общи шаблони” в частта „Нов файл от шаблон”. 

Появява се диалоговият прозорец „Шаблони”. 

 3 Изберете етикета „Писма и факсове”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Щракнете два пъти върху иконата „Съвременен факс”. 

Появява се шаблонът „Съвременен факс”. 

Има два основни типа шаблони: глобален и документ.Глобалният шаблон, като шаблона 

Normal, съдържа форматиране, което е достъпно за всички документи. Шаблоните на 

документа, като паметни бележки и факсове, съдържат форматиране, достъпно само за 

документи, които са създадени чрез използване на този шаблон. Например, ако създадете 

паметна бележка чрез използване на шаблон, форматирането се прилага чрез използване 

на шаблона Normal (глобален шаблон) и шаблона Паметна бележка (шаблон за документ). 
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5 В горния ляв ъгъл на документа, изберете контейнера за данни за адрес. 

Текстът в контейнера е маркиран и вие може да започнете въвеждането. 

 6 Въведете Contoso, Ltd. и натиснете Enter. 

 7 Въведете 4567 Main Street и натиснете Enter. 

 8 Въведете Charlotte, VT 80227 и натиснете Enter. 

 9 Щракнете върху контейнера отдясно на думата To:. 

Текстът в контейнера е маркиран и подготвен за вашето въвеждане. 

10 Въведете Mr. and Mrs. Berg. 

Използвайте клавиша Tab 

вместо показалеца на 

мишката за маркиране на 

всички контейнери за данни 

в шаблона Contemporary 

Fax. 

Вие може да маркирате 

текста facsimile transmittal и 

да го замените с друг. 

Например вие може да 

сложите вашето име или 

името на компанията ви 

тук, за да персонализирате 

факс листа. Вие бихте 

могли да вмъкнете също 

графично изображение или 

логото на компанията върху 

факс листа. 
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 11 Заменете текста в останалите контейнери за данни с: 

Fax: 303-555-0100 

From: Lisa Jacobson 

Re: Услуги, предлагани от Contoso, Ltd. 

Pages: 2 

CC: Jay Adams 

 12 Щракнете два пъти върху полето отляво на думите For Review. 

Появява се отметка в кутийката. 

 13 Ако е необходимо, превъртете надолу и маркирайте абзаца отдясно на думата 

Notes:. 

 14 Въведете следното: 

Моля, вижте прикаченото писмо с резюме на нашите услуги. Можете да се 

свържете с нас за повече информация. 

 15 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Появява се диалоговият прозорец „Запиши като”. 

 16 В полето Име на файл въведе Contoso Факс 03. 

 

 

 

17 Ако е необходимо, натиснете стрелката на полето „Запиши в” и се 

придвижете до папката Lesson03, намираща се в папката Word Processing 

Practice на вашия твърд диск. 

Забележете, че правилната 

дата е попълнена от Word и 

ще остане, освен ако вие 

маркирате датата и 

въведете нова. 

Вие може да запазите нов 

Word файл или като 

документ, или като шаблон. 
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 18 Натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

 19 От меню „Файл” изберете „Затвори”, за да затворите шаблона. Ако се появи 

въпрос дали да запазите промените, изберете „Не”. 

Създаване на собствени шаблони 

Да предположим, че приключвайки създаването на покана за месечна среща, 

координаторът на срещи в Contoso осъзнава, че ще си спести време за бъдещи 

съобщения, ако създаде шаблон от съществуващата покана.Така при създаване на нова 

покана, тя ще си спести време, базирайки новата покана на този шаблон. 

Шаблон, който е създаден от документ, има същите характеристики, форматиране и 

текст както оригиналния документ. Вие може да създадете шаблон чрез запазване на 

документ като шаблон, променяйки шаблона, така че да бъде по-общ, и запазвайки 

промените, които сте направили.Следващият път, когато отворите шаблона, той е готов 

за промяна. 

 

 

 

Ако вашият твърд диск 

използва буква, която не е 

C, заменете мястото на C 

със съответната буква на 

устройството. 
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Съвет 

Ако запазите шаблон в папката Templates, шаблонът се появява върху етикета „Общи” 

на диалоговия прозорец „Шаблони”. За да създадете собствени етикети за шаблони в 

диалоговия прозорец „Шаблони”, създайте нова папка в папката Templates и запазете 

вашите шаблони в тази папка. Името, което сте дали на папката, се появява върху 

новия етикет. В Microsoft Windows
®

 95 или Windows 98, папката Templates се намира 

по подразбиране на [вашия твърд диск]:\Windows\Application Data\Microsoft или на 

[локалния твърд диск]:\Windows\Profiles\[User_name]\Application Data\Microsoft. В 

Microsoft Windows 2000, папката Templates се намира на [локалния твърд 

диск]:\Windows\Profiles\[User_name]. В Microsoft Windows XP, папката Templates се 

намира на [локалния твърд диск]:\Program Files\Microsoft Office. Името на потребителя 

е вашето собствено име или името на човека, с чието потребителско име работите на 

този компютър, когато папката е отворена. 

В това упражнение вие ще създадете шаблон от файл. След това ще създадете файл на 

базата на шаблон. 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Отвори”. 

Появява се диалоговият прозорец „Отваряне”. 

 2 Щракнете върху стрелката на полето „Търси в”, изберете иконата на вашето 

устройство, щракнете два пъти върху папката Word Processing Practice и след 

това щракнете два пъти върху папката Lesson03. 

Съдържанието на папката Lesson03 се появява в диалоговия прозорец 

„Отваряне”. 

 3 Изберете файла Contoso January 03 Flyer 03 и натиснете бутона „Отвори”. 

Диалоговият прозорец Отваряне се затваря и файлът Contoso January 03 Flyer 03 

се показва в Word. 

 4 От меню „Файл” изберете „Запиши като”. 

Появява се диалоговият прозорец „Запиши като”. 
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5 В полето Име на файл въведете Contoso Покана Шаблон 03, натиснете 

стрелката на полето „Запиши като тип” и изберете „Шаблон на документа”. 

Забележете, че мястото в полето „Запиши в” автоматично се променя на папката 

Templates. 

 

 

 

 

 6 Натиснете бутона „Запиши”. 

Шаблонът е създаден. 

 7 Маркирайте думата януари на третия ред от основното заглавие и въведете 

Месец. След това маркирайте 23 януари и въведете Дата. 

Месецът и датата са заместени с общ текст. 

8 Маркирайте заглавието Бизнес планове, които работят! и въведете Заглавие. 

 9 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Покажи/Скрий ¶”, 

за да видите форматиращите знаци в документа. 

 10 Маркирайте следния текст, но оставете знака за абзац в края на изречението 

немаркиран и тогава натиснете Delete: 

В Word разширението на 

файлове, използвани като 

шаблони на документи, е 

*.dot. 
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Lori J. Shea ще демонстрира как да създавате, преглеждате и променяте 

бизнес план за новооткрита компания. 

 

 

 

 

 

 

 

 11 Маркирайте списъка с водещи символи, но оставете знака за абзац в края на 

изречението от последната точка немаркиран и тогава натиснете Delete. 

Когато въвеждате и 

редактирате текст, Word 

вмъква специални 

форматиращи знаци – като 

интервали, табулатори и 

знаци за абзац – в 

документа. Тези 

форматиращи знаци не се 

появяват на екрана и не се 

отпечатват, освен ако не 

използвате диалоговия 

прозорец „Опции” или не 

натиснете бутона 

„Покажи/Скрий ¶”, за да ги 

покажете. 
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 12 Натиснете бутона „Покажи/Скрий ¶”, за да скриете знаците за форматиране. 

Поканата трябва да изглежда като тази, показана тук: 

 

  

 

 

 

 

 13 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши” и 

затворете шаблона. 

 14 От меню „Файл” изберете „Нов”. 

Появява се прозорецът за задачи „Нов документ”. 

15 Изберете варианта „Общи шаблони” и след това, ако е необходимо, натиснете 

етикета „Общо”. Щракнете два пъти върху иконата на Contoso Покана Шаблон 

03. 

Създава се нов документ, базиран на шаблона. 

Показването на 

форматиращите знаци е 

полезно, когато изрязвате и 

копирате текст и искате да 

сте сигурни, че сте 

маркирали всички 

съответни табулатори, 

интервали и знаци за 

абзаци. Вие ще научите 

повече за форматиращите 

знаци в Урок 5, “Промяна 

на оформлението на 

документ.” 
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 16 Щракнете два пъти върху думата Месец и въведете Февруари. 

 17 Щракнете два пъти върху думата Дата, и въведете 20 февруари. 

 18 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

19 В полето Име на файл въведете Contoso Февруари 03 Покана. Натиснете 

стрелката на полето „Запиши в” и се придвижете до папката Lesson03, намираща 

се в папката Word Processing Practice на вашия твърд диск. Натиснете „Запиши”. 

 20 Затворете поканата за февруари. Ако се появи въпрос дали да запазите 

промените, изберете „Не”. 

Когато вече не се нуждаете 

от вашите предишни 

шаблони, вие може да ги 

изтриете чрез диалоговия 

прозорец „Шаблони”. 

Щракнете с десния бутон 

на мишката върху иконата 

на шаблона и изберете 

„Изтрий” от контекстното 

меню, което се появява. 

Забележете, че не е нужно 

да използвате командата 

„Запиши”, за да избегнете 

промяна на шаблон. Word 

автоматично създава нов 

документ и оставя шаблона 

непроменен. 
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Създаване на шаблон от шаблон 

Заглавната част на бланката за писмо на Contoso Ltd. не показва новото лого на 

компанията. Вие може да създадете шаблон за писмо от друг шаблон, така че да не 

трябва да вмъквате логото всеки път, когато се налага да го използвате. За да създадете 

шаблон от съществуващ шаблон, от меню „Файл” изберете „Запиши като”, въведете 

името на шаблона в диалоговия прозорец „Запиши като”, натиснете стрелката на 

полето „Запиши като тип”, изберете „Шаблон на документа” и след това натиснете 

бутона „Запиши”. Вашият новозапазен шаблон ще се появи под етикета „Общи” в 

диалоговия прозорец „Шаблони”. 

Използване на съветник 

Можете също да автоматизирате създаването на документ чрез използване на някой от 

многото съветници в Word. Може да използвате съветници за създаване на паметни 

бележки, писма, факсове и много други бизнес документи. Основната разлика между 

съветник и шаблон е, че съветникът ви води чрез въвеждане на текст за много части от 

документа, докато шаблонът просто показва контейнерите за данни, които може да 

замените с ваши собствени. След като създадете документ с помощта на съветника, все 

пак ще се наложи да замените някои текстове в контейнерите за данни. Въпреки това, 

ще забележите много по-малко контейнери за данни отколкото, ако бяхте създали 

същия документ с помощта на шаблон. 

В това упражнение ще създадете документ чрез „Съветник за паметни бележки” и ще 

промените и запазите паметната бележка. 

 1 От меню „Файл” изберете „Нов”. 

Появява се прозорецът за задачи „Нов документ”. 

 2 Изберете „Общи шаблони” в частта „Нов файл от шаблон” в прозореца за 

задачи. 

Диалоговият прозорец „Шаблони” се появява, както е показано на илюстрацията 

на следващата страница. 
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 3 Изберете етикета „Паметни бележки”. 

 

 4 Щракнете два пъти върху иконата „Съветник за паметни бележки”. 

Появява се нов празен документ и се показва началния (Start) диалогов прозорец 

на Memo Wizard. 
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 5 Натиснете бутона Next. 

Появява се следващият диалогов прозорец на съветника, питащ кой стил 

паметна бележка желаете да използвате. 

 
Забележете схемата от 

лявата страна на 

диалоговия прозорец Memo 

Wizard. Зеленото квадратче 

посочва състоянието, в 

което сте при работа със 

съветника. Вие може да се 

придвижите до определена 

стъпка в процеса чрез 

избиране на квадратче от 

схемата. Ако направите 

грешка, натиснете бутона 

Back, толкова пъти, колкото 

е необходимо, за да се 

върнете към предишна 

стъпка. 
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 6 Изберете варианта Elegant и натиснете след това Next. 

Появява се диалоговият прозорец на съветника Title. Вариантът Yes. Use this text 

е вече маркиран. 

 7 Въведете Contoso Мемо 03 в текстовото поле Title и натиснете Next. 

Появява се диалоговият прозорец на съветника Heading Fields. 

 8 В полето From маркирайте появяващия се текст и въведете Lisa Jacobson. 

 9 В полето Subject въведете Напомняне за отчета за разходите. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Тъй като Word автоматично 

вмъква настоящата дата в 

частта Date на паметната 

бележка, вашият диалогов 

прозорец Memo Wizard ще 

се различава малко от този, 

показан тук. Ако използвате 

съветник за създаване на 

документ за предстоящо 

събитие, вие може да 

маркирате датата и да 

въведете друга дата, която 

желаете. 
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 10 Натиснете Next. 

Появява се диалоговият прозорец на съветника Recipient. 

 11 В поле To въведете Всички служители и натиснете Next. 

Появява се диалоговият прозорец на съветника Closing Fields. 

 12 Маркирайте полето за отметка Writer’s Initials и въведете LJ в текстовото 

поле. 

 13 Натиснете Next. 

Появява се диалоговият прозорец на съветника Header/Footer. 

 14 Махнете отметката от полето Confidential и натиснете Next. 

Появява се диалоговият прозорец на съветника Finish. 
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15 Натиснете Finish. 

Memo Wizard се затваря. Вашата персонализирана паметна бележка се показва в 

прозореца за нов документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 16 Изберете контейнера за данни до реда CC:. 

 17 Натиснете Delete. 

Нежеланият ред е изтрит. 

 18 Изберете контейнера за данни в основната част на паметната бележка и 

въведете: При попълване на вашите отчети за разходи не забравяйте да 

прикачите и оригиналните разписки. 

Ако се появи Office 

помощникът, щракнете с 

десен бутон на мишката 

върху него и изберете Hide, 

за да скриете Office 

помощника. Вие може да 

отворите отново Office 

помощника чрез избиране 

на „Покажи Office 

помощника” от менюто 

„Помощ”. 
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Приключване на урока 

В този урок вие научихте как да създавате документ с помощта на шаблон, как да 

създавате шаблон от документ и от друг шаблон и как да използвате съветник за 

създаване на документ. 

Ако продължавате с друг урок: 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Появява се диалоговият прозорец „Запиши като”. 

2 Придвижете се до папката Lesson03 и след това запазете паметната бележка 

като Contoso Мемо 03. 

 

 

 

 

 

 3 Натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

 4 От меню „Файл” изберете „Затвори”. Ако се появи въпрос дали да запазите 

промените, изберете „Не”. 

Word затваря файла. 

Забележете, че заглавието, 

което въведохте в 

съветника,  

Contoso Мемо 03, е името 

по подразбиране в полето 

„Име на файл”. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

63 

 

Ако не продължавате с друг урок: 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

 2 Придвижете се до папката Lesson03 и след това запазете паметната бележка 

като Contoso Мемо 03. 

Word запазва документа. 

 3 В горния десен ъгъл на прозореца на Word натиснете бутона „Затвори”. Ако се 

появи въпрос дали да запазите промените, изберете „Не”. 

Word затваря файла и програмата Word се затваря. 

Кратък тест 

 1 От кой диалогов прозорец се отваря шаблон в Word? 

 2 Каква е разликата между шаблон и съветник? 

 3 Кои са двата вградени съветника, които Word предлага? 

 4 При какви обстоятелства бихте искали да създадете шаблон? 

 5 Избройте три от вградените шаблони, които Word предлага. 

 6 Когато създавате документ от шаблон как може да бъдете сигурен, че не 

запазвате документа като шаблона, който сте използвали за създаване на 

документа? 

Практика 

Важно 

В частта Практика по-долу, вие трябва да изпълните Упражнение 1, за да продължите с 

Упражнение 2. 

Упражнение 1: Ако е необходимо, стартирайте Word. Използвайте Fax Wizard и 

следната информация за създаване на факс от вид Just a cover sheet with a note и е 

настроен за отпечатване, така че да може да бъде изпратен от друга факс машина (I 
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want to print my document so I can send it from separate fax machine). Адресирайте факса 

до Mr. and Mrs. Matt Berg, използвайки номер на факс 303-555-0188. Маркирайте 

варианта Professional cover sheet и добавете вашето име и следния адрес на съответните 

места:  

Contoso, Ltd. 

4567 Main Street 

Charlotte, VT 80227 

303-555-0100 

Запазете страницата на факса като Berg Факс 03 в папката Lesson03, намираща се в 

папката Word Processing Practice. 

Упражнение 2: Създайте шаблон от факса, който създадохте в предното упражнение. 

Отворете документа Berg Факс 03 и изтрийте информацията в реда To: и в реда Fax:. 

Запазете документа като шаблон под името Факс Шаблон 03 и след това го затворете. 

Упражнение 3: Вие сте преценили, че е добра идея факсът до Bergs да бъде последван 

от поща със същото съдържание. Създайте плик, използвайки „Съветник за пликове”. 

Използвайте дадения адрес за адрес на получател и адреса на Contoso от Упражнение 1 

за обратен адрес. Отпечатайте плика и след това затворете документа, без да го 

запазвате. 

Упражнение 4: В този урок вие използвахте „Съветника за паметни бележки” за 

създаване на паметна бележка в стил Elegant. Също така има шаблон, наречен 

„Елегантна паметна бележка”. Създайте паметна бележка, като използвате този шаблон 

вместо съветника. Кой метод намирате за по-лесен? Кой метод предпочитате да 

използвате? 

Упражнение 5: Има ли съветник или шаблон, който може да ви помогне да създадете 

уеб страница? Изследвайте диалоговия прозорец „Шаблони” или използвайте помощта 

на Word, за да разберете повече относно това как бързо и лесно може да създадете уеб 

страница. 
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Форматиране на текст 

След завършване на урока, ще можете да: 

 Използвате лентата с инструменти Форматиране за форматиране на текст. 

 Прилагате знакови ефекти към текста. 

 Подравнявате текст. 

 Изрязвате и поставяте текст. 

 Използвате плъзгане и пускане за редактиране на текст. 

 Използвате събиране и поставяне. 

 Прилагате стилове. 

 Визуализирате документ за печат. 

 Отпечатвате документ. 

Случвало ли ви се е да искате да промените формата и оформлението на даден 

документ, за да наблегнете на някои ключови думи и фрази от него? Или да прочетете 

създаден и отпечатан от самите вас документ и да откриете, че информацията на трета 

страница всъщност е трябвало да бъде на втора? Microsoft
®
 Word има многобройни 

функции, които могат да ви помогнат да създавате и форматирате документи точно по 

начина, по който искате да изглеждат. Той позволява още да местите и копирате 

информация навсякъде в документа и дори в друг документ. 

В този урок ще научите как да прилагате форматиране така, че да направите даден 

текст получер, подчертан или поставен в курсив и ще разберете как да променяте 

размера на шрифта и стила на текста. Когато редактирате документ, често се налага да 

преместите или копирате текст от едно място на друго. От този урок ще научите 

различни методи за изрязване и копиране на текст и обекти и ще практикувате 

копиране и поставяне на текст между различни документи. Ще научите и как да 

променяте начина, по който изглеждат абзаците, чрез подравняване на текста в тях. 

За да изпълните процедурите в този урок, ще ви е необходим файлът Brochure 04. Той 

се намира в папката Lesson04, която е подпапка на папката Word Processing Practice, 
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разположена на твърдия диск. Този документ е създаден с цел рекламиране на услугите 

на фирмата и за връзки с обществеността Contoso Ltd. Ще променяте текста, 

форматирането, границите и оцветяването. За раздела, посветен на преместването и 

копирането на текст, ще използвате файловете Memorandum 04 и Logo 04. Те съдържат 

текст, който ще поставите в брошурата. 

Използване на лентата с инструменти Форматиране за форматиране на текст 

Въпреки че в Word можете да промените външния вид на текста по няколко различни 

начина, използването на лентата с инструменти Форматиране е най-бързият и лесен 

вариант за правене на повечето промени. Тя съдържа няколко бутона и списъка, чрез 

които можете да променяте атрибутите на текста. Един атрибут е характеристика като 

форматиране на текста като получер, курсивен, с умалени букви, подчертан, с 

определен шрифт (изписването на знаците), размер на шрифта и дори цвят на текста. 

Полетата в левия край на лентата с инструменти „Форматиране”, отляво надясно, са 

„Стил”, „Шрифт” и „Размер на шрифта”, както е показано на долната илюстрация. В 

тях се извежда името на стила, името на шрифта и размерът на шрифта, които се 

използват в момента. (Стиловете са разгледани подробно по-нататък в този урок.) 

 

 

 

 При щракване върху сочещите надолу стрелки в десния край на всяко от полетата, те 

се отварят и в тях се извежда списък със съдържанието им. 

 

Когато маркирате форматиран текст, неговият шрифт и размер на шрифта се появяват в 

лентата с инструменти „Форматиране” – съответно в полетата „Шрифт” и „Размер на 

шрифта” – само ако те са еднакви за целия маркиран текст. Ако шрифтът, стилът или 

размерът на шрифта се променят в рамките на маркирания текст, полетата „Шрифт”, 

„Размер на шрифта” и „Стил” от лентата с инструменти „Форматиране” остават празни.  

В следващите упражнения 

лентите с инструменти 

„Стандартни” и 

„Форматиране” са 

разделени. 
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Ако маркираният текст е получер, курсивен или подчертан, съответният бутон от 

лентата с инструменти „Форматиране” се изобразява като натиснат. 

Лентата „Форматиране” може да се използва и за премахване на форматирането. 

Например, ако искате да махнете форматирането за получер текст на заглавието, 

маркирайте го и щракнете върху бутона „Получер”. 

Когато форматирате документ, може да отворите екрана на задачите „Разкрий 

форматирането” (от менюто „Форматиране”), за да видите формата на маркирания 

текст, като шрифт и ефекти на шрифта. Екранът на задачите „Разкрий форматиране” 

позволява да покажете промените или изчистите форматирането на маркирания текст. 

Той позволява още да маркирате текст на база на форматирането му, за да можете да 

сравнявате форматирането, използвано в първоначално избрания текст, с 

форматирането на други части на документа.  

В това упражнение ще използвате бутоните от лентата с инструменти „Форматиране”, 

за да направите текста получер, курсивен и подчертан, а също и сочещите надолу 

стрелки, за да отворите списъците от лентата с инструменти „Форматиране” и да 

смените шрифта и размера на едно заглавие. 

 1 В лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Отвори”. 

Появява се диалоговият прозорец „Отваряне”. 

2 Щракнете върху стрелката за полето „Търси в:”, изберете иконата на твърдия 

диск, щракнете двукратно върху папката Word Processing Practice, двукратно 

върху папката Part III и накрая върху папката Lesson04. 

Бутоните от лентата с 

инструменти 

„Форматиране” имат по две 

състояния, включено и 

изключено, които се сменят 

алтернативно едно с друго 

при всяко натискане на 

бутона. С други думи, 

когато щракнете върху 

бутон, вие включвате 

съответния атрибут, а 

когато отново щракнете 

върху бутона, го 

изключвате. 
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Съдържанието на папката Lesson04 се показва в диалоговия прозорец 

„Отваряне”. 

 

  

 

 

3  

Убедете се, че е избран файлът Brochure 04 и щракнете върху бутона „Отвори”. 

Диалоговият прозорец „Отваряне” се затваря и файлът Brochure 04 се показва в 

Word. 

4 Маркирайте заглавния ред, Contoso, Ltd. Network. 

 

 

 

 

 

 

5 В лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху бутоните „Получер” и 

„Курсив”. 

Заглавието се изписва с получер курсивен шрифт. 

6 Щракнете двукратно върху последната дума от заглавието, Network, за да я 

маркирате. 

7 В лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху бутона „Подчертан”. 

8 Щракнете на произволно място. 

Текстът вече не е маркиран, а думата Network е подчертана. 

 

 

 

Когато създавате нов 

документ, Word използва 

шрифта Times New Roman 

с размер 12 пункта като 

настройка по 

подразбиране.Един пункт 

(точка) се равнява на 

височина 0.352 милиметра. 

Затова текст с размер на 

шрифта 12 пункта е висок 

4,23 милиметра. 

Можете да приложите 

атрибута „Получер” към 

маркирания текст чрез 

клавишната комбинация 

Ctrl+B. Аналогично, 

атрибутът „Курсив” се 

прилага и с натискане на 

Ctrl+I. 

Можете да приложите 

атрибута „Подчертан” към 

маркирания текст и като 

натиснете Ctrl+U. 
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 9 Щракнете три пъти в областта за маркиране (вляво от текста). 

Маркира се текстът в целия документ. 

 10 В лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху сочещата надолу 

стрелка до полето „Шрифт”. 

Появява се списъкът с налични шрифтове. 

 

  

 

 

 11 Превъртете го надолу, ако се налага и изберете Century Schoolbook. 

Текстът се изписва с шрифт Century Schoolbook. 

 12 В лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху стрелката до полето 

„Размер на шрифта” (вдясно до числото 12). 

Появява се списъкът с размери на шрифтове. 

Забележете, че 

шрифтовете, съдържащи 

се в списъка „Шрифт” на 

вашия компютър, може да 

са различни от показаните 

на тази илюстрация. 
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 13 Щракнете върху 10. 

Маркираният текст се изписва с размер на шрифта 10 пункта.  

 14 Щракнете на произволно място. 

Текстът се размаркира. 

 15 От менюто „Форматиране” изберете „Разкрий форматирането”. 

Появява се прозорецът на задачи „Разкрий форматиране”, показващ формата на 

маркирания текст. 

Най-често използваните 

шрифтове се показват 

първи в списъка „Шрифт”, 

следвани от всички 

налични шрифтове, 

подредени по азбучен ред. 

В списъка „Размер на 

шрифта” се показват цели 

числа, но вие можете да 

задавате размери с 

нарастване през половин 

пункт като въведете 

желания размер (например 

10.5) в полето „Размер на 

шрифт”. 
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Разгледайте каква информация се представя в този прозорец на задачи, както и 

връзките към други диалогови прозорци като „Шрифт” и „Абзац”. 

 16 В прозореца на задачите „Разкрий форматиране” щракнете върху бутона 

„Затвори”. 

Прозорецът „Разкрий форматиране” се затваря. 

 17 От меню „Файл” изберете „Запиши като”. 

Появява се диалоговият прозорец „Запиши като”. 

 18 Дайте име на документа Брошура 04 Редактирана и щракнете върху 

„Запиши”. 

Word записва документа. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 
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Прилагане на знакови ефекти към текста 

В Word можете да прилагате форматиращи атрибути и ефекти, които не фигурират в 

лентата с инструменти „Форматиране”. Сред тях са например горен и долен индекс, 

зачеркнато, умалени букви и др. Тези знакови ефекти са достъпни от диалоговия 

прозорец „Шрифт”. Когато използвате него, можете да променяте по няколко атрибута 

на текста наведнъж и да виждате пример за действието на избраните атрибути, преди да 

ги приложите към текста. Сред останалите атрибути, които са достъпни само от 

диалоговия прозорец „Шрифт”, са някои специални ефекти като сянка, повдигнат текст 

и избор на цвят за подчертаване на текста. 

За да използвате диалоговия прозорец „Шрифт”, трябва да маркирате текста, който 

желаете да форматирате и от меню „Форматиране” да щракнете върху „Шрифт”. 

Другият вариант е, преди да започнете да пишете, да отворите менюто „Форматиране” 

и да изберете „Шрифт”. След като зададете настройките си в диалоговия прозорец 

„Шрифт”, текстът, който въвеждате след затварянето му, ще се форматира съобразно 

тях докато отново не промените форматирането. 

Тъй като в диалоговия 

прозорец „Шрифт” се 

показват всички атрибути, 

от там е много лесно да се 

направят желаните 

модификации. Можете да 

използвате полето 

„Визуализация”, за да 

видите как ще изглеждат, 

когато ги приложите към 

документа. 
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Подравняване на текст в документ 

По подразбиране текстът, който въвеждате, е с приложен атрибут „Подравняване 

отляво”. Това означава, че абзаците се подравняват по лявото поле на документа. Вие 

обаче можете да използвате за подравняване атрибутите „Центриране”, 

„Подравняване отдясно” или „Двустранно подравняване”. Центрираният текст се 

разполага на равни разстояния от лявото и дясното поле на документа, подравненият 

отдясно – точно до дясното поле, а двустранно подравненият заема цялото 

пространство между лявото и дясното поле. За да подравните съществуващ абзац, 

щракнете някъде в него и след това върху един от следните бутони от лентата с 

инструменти „Форматиране”. 

 

 

 

 

 

Действието на бутоните за подравняване се отнася за цели абзаци, а не за знаци и 

фрази. Не се налага да маркирате целия текст в абзаца, преди да приложите 

съответното подравняване. Трябва само да щракнете с мишката, за да поставите 

точката на вмъкване на произволно място в абзаца.  

Следната илюстрация демонстрира четирите различни вида подравняване: 

Подобно на атрибутите на 

текста, когато се включи 

атрибут за подравняване, 

той важи за текста, който 

въвеждате след това, 

докато не изключите 

атрибута.  
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В това упражнение ще центрирате и ще подравнявате текст отляво, отдясно и 

двустранно. 

 1 Маркирайте реда със заглавието, Contoso, Ltd. Network. 

 2 От лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху бутона „Центрирай 

абзац”. 

Заглавието се премества в центъра на документа. 

 3 Щракнете на произволно място в първия абзац. 

 4 В лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху бутона „Подравни 

абзац отдясно”. 

Абзацът се измества към дясното поле. 
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 5 От лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху бутона „Подравни 

отляво”  

Абзацът се измества към лявото поле. 

 6 От лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху бутона 

„Двустранно”. 

Редовете от абзаца се разширяват до достигане до самите граници на лявото и 

дясното поле, което не се отнася само за последния ред. Той не се разширява до 

дясното поле, тъй като е по-къс от останалите.  

 7 От лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху бутона „Подравни 

абзац отляво”, за да възстановите оригиналното подравняване на документа. 

 8 Запишете и затворете този документ. Оставете Word отворен за следващото 

упражнение. 
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Изрязване и поставяне на текст 

Когато изрязвате и поставяте текст, всъщност махате текста от едно място в документа 

и го поставяте на друго в същия или друг документ. При копиране и поставяне 

оригиналната информация се дублира на друго място или в друг документ. 

Съществуват различни методи за изрязване и поставяне на текст: можете да използвате 

командите „Изрежи” и „Постави” от меню „Редактиране”, да издърпвате и пускате 

текст с помощта на мишката, или да щраквате върху бутоните „Изрежи” и „Постави” от 

лентата с инструменти „Форматиране”. Например маркетинг мениджърът на Contoso 

Ltd. обновява брошурата на компанията. Новата брошура ще съдържа информация от 

вътрешен меморандум, разпространяван до служителите на компанията. За да спести 

време, той ще копира информацията в паметната бележка, вместо да я преписва и ще я 

постави в брошурата, която актуализира.  

Когато използвате командата „Копирай”, маркираният текст се дублира на ново място, 

като се запазва и на оригиналното си място. Когато използвате командата „Изрежи”, 

маркираният текст се взима от оригиналното му местоположение и се премества на 

друго. 

Когато поставяте някъде нещо от клипборда, до мястото на поставения текст се появява 

бутонът „Опции за поставяне”. Щракването върху бутона „Опции за поставяне” 

показва списък от действия, които Word може да изпълни по отношение на поставения 

текст. Този списък зависи от съдържанието на поставяния елемент, но в общия случай 

(за текстови елементи) включва: „Запази изходното форматиране”, „С форматиране на 

назначението” и „Запази само текста”. Тези опции ви предлагат бърз и лесен начин да 

форматирате поставения текст на съществуващ документ – в зависимост от случая. 

В това упражнение ще копирате маркиран текст от едни документ в друг и ще 

изрязвате и поставяте маркиран текст в рамките на един документ. 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Отвори”. 

Появява се диалоговият прозорец „Отваряне”, показващ съдържанието на 

папката Lesson04. 

 2 Маркирайте файла с име Memorandum 04 и щракнете върху „Отвори”. 
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Word отваря файла. 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Маркирайте основния абзац на паметната бележка. 

 4 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Копирай”. 

На екрана не се променя нищо, но текстът е копиран в клипборда, а основният 

абзац остава маркиран. 

 5 От менюто „Файл” щракнете върху „Затвори”, за да затворите прозореца на 

меморандума. 

Сега се вижда документът на брошурата. 

 6 Превъртете надолу и щракнете в края на документа, след думата Фотография. 

 7 Натиснете два пъти Enter. 

Точката на вмъкване се премества два реда под думата Фотография. 

 8 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Постави”. 

Абзацът остава в оригиналния документ, а на новото място в брошурата се 

вмъква негово копие. 

За да използвате 

контекстното меню за 

копиране, изрязване и 

поставяне, щракнете с 

десния бутон на мишката и 

от контекстното меню 

изберете „Изрежи” или 

„Копирай”. За да поставите 

текста върху желаното 

място, щракнете с десния 

бутон на мишката и от 

контекстното меню 

изберете „Постави”.  
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 9 Щракнете върху бутона „Опции за поставяне”. 

Отваря се менюто с опции за поставяне. 

 

 10 Щракнете върху „С форматиране на назначението”. 

Размерът на шрифта се променя на 10. 

 11 Маркирайте четвъртия абзац, който започва със За повече информация. 

 12 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Изрежи” и 

натиснете Delete, за да махнете излишния празен ред. 

Абзацът се премахва от досегашното му място в документа и се поставя в 

клипборда. 

 13 Щракнете върху празния ред под думата Фотография (последния елемент от 

списъка с услуги). 
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 14 Натиснете Enter, за да разделите абзаците с празен ред и от лентата с 

инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Постави”. 

Абзацът се появява на новото си място след списъка с услуги. 

 

 15 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Запиши”. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

Използване на издърпване и пускане за редактиране на текст 

Можете да изрязвате и поставяте елементи, като вместо бутоните използвате техниката 

“издърпай и пусни”. Както и при останалите техники на редактиране, първо трябва да 

маркирате желания текст. За да го издърпате и пуснете, поставете показалеца на 

мишката над селекцията, задръжте натиснат левия й бутон и издърпайте селекцията на 

ново място. 

В това упражнение ще използвате издърпване и пускане, за да преместите текст в 

рамките на един документ. 

 

 

 

 

За да копирате текст с издърпване и 

пускане, поставете показалеца на 

мишката над маркирания текст, 

задръжте натиснат бутона на 

мишката, натиснете и задръжте 

клавиша Ctrl и след това 

издърпайте селекцията на новото 

място. 
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 1 Щракнете в областта за маркиране вляво от думата Фотография, за да 

маркирате целия ред. 

 2 Поставете показалеца на мишката над маркирания текст и натиснете и 

задръжте левия бутон на мишката. 

До показалеца на мишката се появява малък, изчертан с точкова линия 

правоъгълник. 

 

 3 Издърпайте текста с точково пунктирания правоъгълник докато показалецът 

на мишката с формата на този правоъгълник застане точно пред И в Изявления 

за пресата (първия ред от списъка с услуги). 

 4 Пуснете бутона на мишката. 

Текстът се премества на новото място. 

 5 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Запиши". 

Word записва документа. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

Office клипборд е достъпен 

в Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint и Outlook 2002. 

Няма го обаче в Microsoft 

FrontPage 2002 и в 

програмите, които не са 

част от Office XP. 
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Използване на събиране и поставяне 

Office XP всъщност работи с два клипборда – Windows клипборд (който вече 

използвахте в този урок) и „Office клипборд”. Windows клипборд може да съхранява 

само една селекция в даден момент. „Office клипборд” обаче може да съдържа до 24 

елемента едновременно и ви позволява да поставяте в документите всеки един от тях (а 

не само последния, който сте копирали). За да видите съдържанието на „Office 

клипборд”, трябва да отворите неговия прозорец на задачите. 

 

Клипбордът показва първите 50 знака от текста, а ако елементът е изображение или 

данни под някаква друга форма, такава част от него, каквато е възможно. До всеки 

елемент има икона, показваща от кое приложение е копиран елементът. 
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Прозорецът на задачите „Клипборд” може да се появи автоматично, когато копирате 

или изрежете последователно два елемента, ако сте го настроили да го прави. Ако тази 

опция е изключена, можете ръчно да отворите прозореца на задачите, като изберете 

„Office клипборд” от менюто „Редактиране”. 

„Office клипборд” може да съдържа до 24 елемента. Ако се опитате да копирате 

двадесет и пети, се появява съобщение, което ви пита дали да се изтрие първият 

елемент от „Office клипборд” и да се добави новият в края на списъка. Ако щракнете 

върху OK, следващият път, когато копирате елемент от която и да е програма, „Office 

клипборд” автоматично изчиства първия записан елемент и добавя новия. Ако изберете 

„Отказ”, новите елементи, които копирате, няма да се добавят в „Office клипборд” 

докато не освободите място в него, като поставите или изрежете някои от вече 

съхранените там елементи. Това съобщение няма да се извежда отново докато „Office 

клипборд” не се напълни. Обърнете внимание, че събраните елементи остават в „Office 

клипборд” докато не затворите всички Office XP програми. 

За да настроите начина на работа на „Office клипборд”, щракнете върху бутона 

„Опции” в „Прозореца на задачите Клипборд”. От вариантите, които се появяват в 

менюто, можете да изберете „Показвай клипборда на Office автоматично”, след което 

той ще се показва автоматично, когато изрежете или копирате последователно два 

елемента или „Събери без показване на Office клипборда”. Ако изберете „Покажи 

състоянието близо до лентата на задачите при копиране”, ще виждате подсказващ 

текст близо до лентата на задачите на Windows всеки път, когато копирате или 

изрязвате елемент. Можете също така да изберете „Покажи иконата на Office 

клипборда в лентата на задачите”, с което ще поставите икона в лентата на задачите на 

Windows. Тя ще се показва винаги, когато имате отворен клипборд в някое от Office 

приложенията. При двойно щракване върху нея се показва „Office клипборд”. 
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В това упражнение ще отворите прозореца на задачите „Клипборд”, ще видите как 

„Office клипборд” работи с повече от един елемент, след което ще поставите елемент от 

там и ще го изтриете. 

 1 От меню „Редактиране” изберете „Office клипборд”. 

Отваря се прозорецът на задачите „Клипборд”. 

 2 Щракнете върху бутона „Изчисти всички”. 

Ако в клипборда е имало изрязани или копирани елементи, те се изтриват. 

 

 3 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Отвори”. В 

диалоговия прозорец „Отваряне” изберете файла Logo 04 и щракнете върху 

„Отвори”. 

Word отваря файла. 

 4 Щракнете върху текста Contoso, Ltd. 

Около логото се появяват малки полета, показващи, че то е маркирано. 

 5 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Копирай”. 

Логото се копира от документа и се разполага в клипборда. До лентата на 

задачите се показва подсказващ текст, уведомяващ ви, че елементът е събран. 

Сега в клипборда има един елемент. 

 

 6 Затворете документа с логото. 
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Документът с логото се затваря и се появява документа с брошурата. 

 

 7 Щракнете двукратно в областта за маркиране до последния абзац на 

брошурата, който започва с По-долу е списък. 

 8 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона Изрежи. 

Абзацът изчезва от документа и се разполага в „Office клипборд”. Сега 

прозорецът на задачите „Клипборд” съдържа два елемента. 

 

 9 Превъртете до началото на документа и щракнете пред буквата C в заглавието 

Contoso, Ltd. Network. 

 10 Натиснете Enter осем пъти, за да изместите заглавието надолу.  

 11 Щракнете най-отгоре в документа, за да поставите там точката на вмъкване. 
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 12 В прозореца на задачите „Клипборд” щракнете върху елемента с логото. 

Логото Contoso, Ltd. се поставя в началото на брошурата. (Щракнете и го 

издърпайте, ако се наложи, за да го разположите в средата на страницата.) 

 13 Превъртете надолу и щракнете в празния ред над второто заглавие, Услугите 

на Contoso Ltd., след което натиснете Enter, за да вмъкнете още един празен ред.  

 14 Щракнете върху копирания абзац в прозореца на задачите „Клипборд”. 

Абзацът се вмъква в края на първата секция на документа. 

 

 15 От прозореца на задачите „Клипборд” щракнете върху бутона „Изчисти 

всички”. 

 16 В горния десен ъгъл на прозореца на задачите „Клипборд” щракнете върху 

бутона „Затвори”. 

Прозорецът на задачите „Клипборд” се затваря. 

 17 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Запиши”, за 

да запишете документа. 

Word записва документа. 
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Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

Прилагане на стилове към текста 

Стиловете ви спестяват време, когато форматирате документ и ви помагат да 

поддържате един и същ формат в рамките на един или различни документи. Например 

да предположим, че създавате документ, който съдържа няколко подзаглавия. Искате те 

да са зелени и да са с различен от този на основния текст шрифт. Вместо да използвате 

опциите за форматиране от лентата с инструменти „Форматиране” всеки път, когато 

въведете подзаглавие в документа, можете да си създадете стил. 

 

 

 

След като сте създали стила, поставете точката на вмъкване някъде в съществуващия 

текст или на място в документа, откъдето искате да започне прилагането му и щракнете 

върху сочещата надолу стрелка до полето „Стил”. Изберете стила, който желаете и 

текстът се модифицира в съответствие с него. 

Когато отворите нов празен документ, Word автоматично прилага към него стандартен 

шаблон. Шаблонът е предварително форматиран документ със собствен набор от 

стилове. Когато пишете в нов празен документ, знаците се поставят в стила по 

подразбиране, наречен „Нормален”. Думите, които въвеждате, автоматично се 

форматират с шрифт Times New Roman, с размер12 пункта и се подравняват по лявото 

поле. Шаблонът „Нормален” има пет стила, три, от които са предвидени да се 

използват за заглавия. Имената на стиловете са достъпни от лентата с инструменти 

„Форматиране”, от списъка „Стил”, както се вижда от следващата илюстрация. 

Един стил е именувано 

множество от инструкции за 

форматиране, използвано 

за едновременно прилагане 

на няколко форматиращи 

характеристики. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

88 

 

 

Можете да използвате стиловете, за да прилагате по-бързо форматиращи атрибути към 

текста. Например можете да зададете атрибути като получер, подравнен отляво, 

курсивен и дори цвят на шрифта, след което да ги прилагате наведнъж, като приложите 

стила. Просто маркирайте или щракнете в текста и от лентата с инструменти 

„Форматиране” щракнете върху стрелката до полето „Стил”, след което изберете от 

списъка стила, който искате да приложите. Ако искате да приложите стил към целия 

абзац, достатъчно е да щракнете някъде в абзаца и да изберете името на стила от 

списъка „Стил”. Стил можете да приложите и като щракнете в празен ред, изберете 

стил от списъка „Стил” и започнете да въвеждате. От този момент нататък текстът, 

който пишете, се форматира според избрания стил.  



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

89 

 

В това упражнение ще прилагате стилове към абзац. 

 1 Превъртете документа надолу и щракнете в думата Фотография, която е 

първият елемент от списъка с услуги в края на документа. 

 2 От лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху стрелката „Стил” и 

изберете Заглавие 3. 

Стилът се прилага към текущия абзац – в случая единичния ред Фотография. 

3 Маркирайте останалите елементи от списъка, щракнете върху стрелката до 

полето „Стил” и изберете Заглавие 3. 

Стилът Заглавие 3 се прилага към всички абзаци в списъка. 

 

 

 

 

 

4 Щракнете извън списъка, за да размаркирате абзаците. 

Списъкът трябва да изглежда като показания на илюстрацията. 

 

 5 Щракнете пред първия ред от последния абзац на документа. 

От менюто „Редактиране” щракнете върху командата 

„Повтори стил”, за да приложите същия стил към 

абзаци, които са разпръснати на различни места в 

документа. Приложете желания стил към първия абзац, 

маркирайте или щракнете в следващия абзац и 

натиснете Ctrl+Y или F4. Продължавайте така, докато 

обходите всички абзаци, които искате да се форматират 

в този стил. 
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 6 От лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху стрелката до 

полето „Стил” и изберете Заглавие 1. 

Стилът се прилага към целия абзац. 

 7 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Отмени”, за 

да махнете форматирането, което току що приложихте.  

 8 В последния абзац от документа маркирайте думите За повече информация. 

 9 От лентата с инструменти „Форматиране” щракнете върху стрелката до 

полето „Стил” и изберете Заглавие 3. 

Стилът се прилага само към маркирания текст, а не към целия абзац.  

 10 Маркирайте Ф в думата Фотография, която е първият елемент от списъка с 

услуги. 

 11 Щракнете върху стрелката „Стил” и изберете Заглавие 1.  

Буквата се уголемява. 

 12 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Отмени”, за 

да махнете форматирането, което току що приложихте. 

 13 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Запиши”. 

Word записва документа. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

Визуализация на документ 

За да видите точно как ще изглежда документът ви след като го отпечатате, можете да 

използвате „Визуализация за печат”. Прозорецът „Визуализация за печат” показва 

точно как ще се отпечатат редовете върху страницата и къде ще започва нова страница. 

Ако оформлението не ви хареса, можете да го коригирате преди отпечатването. 

Използването на „Визуализация за печат” може да ви помогне да решите какви 

промени на форматирането да направите, без да изразходвате излишна хартия. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

91 

 

Съвет 

В изгледа „Оформление за печат” можете да покажете или скриете празното 

пространство между страниците. Позиционирайте и задръжте показалеца на мишката 

между страниците докато се появи показалецът и подсказващият текст „Покажи 

интервалите” или съответно „Скрий интервалите”, след което щракнете върху 

страницата. В това упражнение ще визуализирате документ преди печат. 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона 

„Визуализация печат”. 

 

 

 

 

 2 От лентата с инструменти „Визуализация печат” щракнете върху бутона „На 

повече страници”, след което щракнете върху втория бутон на първия ред, за да 

се показват по две страници едновременно. 

Екранът ви трябва да 

изглежда като показания 

тук. Ако не се вижда 

линийката, щракнете върху 

бутона “Покажи линийката”. 
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3 Щракнете върху бутона „Мащабирай на цяла страница”, за да се върнете към 

изгледа с една страница на екрана. 

 

 

 

 

 

 

 4 От лентата с инструменти „Визуализация печат” щракнете върху „Затвори”. 

„Визуализация за печат” се затваря и Word се връща към предишния изглед на 

документа. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

Важно 

За да изпълните следващото упражнение, ви е необходим принтер. 

Отпечатване на документ 

Съществуват два метода за отпечатване на документ в Word. Първият е да се използва 

бутона „Отпечатай”, за да се отпечата по едно копие от всички страници на текущия 

документ на принтера по подразбиране. Той е удобен, когато искате да отпечатате 

целия документ. Другият метод е да се използва менюто „Файл”, за да се покаже 

диалоговият прозорец „Печат”. Ако искате да отпечатате по няколко копия от 

документа, да печатате на различен от принтера по подразбиране принтер, да 

отпечатате само маркирания текст или само избрани от вас страници, можете да 

използвате диалоговия прозорец „Печат”, откъдето имате достъп до всички тези опции. 

Например вместо да разпечатвате целия документ, за да разгледате шеста страница от 

него, в този диалогов прозорец можете да укажете да се отпечата само тя. 

 

 

 

За да отпечатате документ 

от „Визуализация за печат”, 

щракнете върху бутона 

„Отпечатай” от лентата с 

инструменти „Визуализация 

печат”. 

Принтерът по 

подразбиране е определен 

принтер, който се избира 

автоматично за устройство, 

на което ще се отпечатват 

документите от вашия 

компютър.  
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В това упражнение ще се упражнявате да отпечатвате документ, като използвате бутона 

„Отпечатай” и диалоговия прозорец „Печат”, след което ще отпечатате само избран 

текстов блок. 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Отпечатай”.  

Едно копие на документа се отпечатва на принтера по подразбиране. 

 2 Щракнете на произволно място в първата страница на документа. 

 3 От меню „Файл” изберете „Печат”. 

Появява се диалоговият прозорец „Печат”. 

 

 4 В секцията „Страници” щракнете върху опцията „Текущата страница” и дайте 

OK. 

Отпечатва се първата страница на документа. 

 

 

 

 

Можете да отпечатате определена, различна от 

текущата страница, като въведете номера й в полето 

„Страница” на диалоговия прозорец „Печат”. За да 

отпечатате няколко страници, но не целия документ, 

можете да въведете номерата им, разделени със 

запетаи, ако не са последователни, или като 

използвате тире за указване на серия от 

последователни страници. Например: 1,3,5 или 4–6. 
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 5 Маркирайте първия абзац, който започва с Contoso, Ltd. 

 6 От меню „Файл” изберете „Печат”. 

Появява се диалоговият прозорец „Печат”. 

 7 В секцията Страници щракнете върху опцията „Текущата страница” и дайте 

OK. 

Маркираният текст се отпечатва. 

Приключване на урока 

В този урок научихте как да форматирате текст. Научихте още как да използвате 

различните атрибути на текста, как да изрязвате, копирате и поставяте текст и как да 

използвате клипборда за поставяне на различни селекции. Освен това прилагахте 

стилове, визуализирахте за печат и реално отпечатвахте документ.  

Ако ще продължавате със следващия урок: 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Запиши”.  

Word записва промените във файла. 

 2 От меню „Файл” изберете „Затвори”, за да затворите файла.  

Word затваря файла. 

Ако няма да продължавате със следващия урок: 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” щракнете върху бутона „Запиши”.  

Word записва промените във файла. 

 2 В горния десен ъгъл на прозореца на Word щракнете върху бутона „Затвори”. 

Word затваря файла и програмата Word се затваря. 

Кратък тест 

 1 Коя клавишна комбинация и клавиш за съкратена команда ви позволяват да 

прилагате стилове към няколко непоследователни абзаца? 
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 2 Кои са четирите метода за изрязване и поставяне на селекция от текст? 

 3 Преди да отпечатате документ как можете да се убедите, че полетата са 

подходящо зададени? 

 4 Какво представлява стилът? 

 5 Кои са двата начина да приложите форматиране за получер шрифт към 

текстова селекция? 

 6 Как можете да разгледате няколко селекции в „Office клипборд”? 

 7 Каква е разликата между изрязване и копиране на текст? 

 8 Как можете да редактирате свързан обект в Word документ? 

Практика 

Упражнение 1: Ако е необходимо, стартирайте Word. Отворете документа Invitation 04 

от папката Lesson04. Центрирайте целия текст в документа. Форматирайте втория абзац 

отгоре надолу с размер на шрифта 20 пункта, с умалени букви, син цвят на шрифта и 

атрибут получер. Маркирайте редовете Вие сте поканени…, Кога и Къде и ги 

форматирайте на 16 пункта получер. Форматирайте целия текст в шрифт Garamond. 

Накрая, преместете последните три абзаца в началото на документа. Отпечатайте две 

копия на документа. Запишете го под името Покана 04 Редактирана в папката 

Lesson04. 

Упражнение 2: Отворете един от документите, с които сте работили в този урок и ги 

покажете във „Визуализация за печат”. Настройте полетата с помощта на линийката. 

Мащабирайте с увеличаване и намаляване с помощта на лупата. Мащабирайте 

документа с помощта на падащия списък. Покажете визуализацията за печат на цял 

екран, след което се върнете в нормалния й екран. Използвайте помощните файлове на 

Word, за да си изясните действието на бутона „Свий”, за да се побере. Може ли тази 

функция да ви бъде полезна за отворения документ? Ако отговорът е да, използвайте 

бутона „Свий”, за да се побере. Оставете документа отворен за следващото 

упражнение. 
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Упражнение 3: Маркирайте и копирайте няколко абзаца в документа. (Ако е 

необходимо, отворете ръчно „Office клипборд”.) Тъй като копирате текст, обърнете 

внимание на начина, по който са подредени абзаците в клипборда. Кой елемент е в 

началото на списъка? Кои опции се показват при щракване върху стрелката до всеки 

елемент? В какъв случай би била полезна опцията „Постави всички”?  

Упражнение 4: В този урок накратко разгледахме прозореца „Разкрий 

форматирането”. Отворете го отново и щракайте върху връзките, за да разберете кои 

диалогови прозорци са достъпни от този прозорец на задачите. Помислете за какво 

може да бъде полезен той при работата ви с Word. Използвайте помощните файлове на 

Word, за да научите повече за разкриване на форматирането. Опишете накратко 

функциите, които предлага този прозорец и начините за използването им. Затворете 

документа, който сте отворили за това упражнение, без да записвате промените.  
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Промяна на оформлението на документ 

След завършване на урока, ще можете да: 

 Настройвате полета на страница. 

 Задавате отстъпи и разредка за абзаци. 

 Променяте настройките на отстъпи и табулации. 

 Вмъквате и изчиствате табулации. 

 Добавяте номера на страници към документ. 

 Създавате горни и долни колонтитули. 

 Променяте ориентацията на страница. 

Вместо да използвате настройките по подразбиране, които Microsoft
®
 Word предлага, 

вие може да използвате други настройки и инструменти за промяна на изгледа на 

вашите писма, списъци, предложения и основна кореспонденция. Един начин за бързо 

оформяне на документа е чрез промяна на начина, по който текста се появява на 

страницата посредством промяна на полетата на страницата, задаване на подравняване 

на абзаците, промяна на настройките на табулациите и създаване на горен и долен 

колонтитули. Когато създавате документ, вие правите много повече от просто 

форматиране на текст; вие имате възможността да промените оформлението на 

страница от документа чрез промяна на начина, по който текста изглежда на 

страницата. 

Ще започнем този урок с промяна на поле на страница. Полето на страница е празното 

пространство отгоре, отдолу и отстрани, ограждащо текста на страницата. Ще 

използвате и горен или долен колонтитул за документ с много страници. Горен 

колонтитул е текст, който се появява отгоре на страница и обикновено включва 

заглавието на документа, датата и номера на страници. Долен колонтитул е текст, 

отпечатан отдолу на страница, който може да съдържа дата, името на автора и 

заглавието на документа. 
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Ще настроите и позициите на табулатора за конкретен абзац в документа. Позиция на 

табулатора или табулатор се използва за отстъп на първия ред на абзаца или за 

подравняване на текст и няколко колони. Може да използвате табулатори за 

подравняване на колони от текст в параграф. Други настройки включват отстъпи и 

разредка. Отстъпите определят подравняването на параграфа по отношение на 

полетата на страниците, а разредката включва областта преди и след абзаца, както и 

разстоянието между редовете. 

В този урок вие ще научите как да настройвате полетата на страница и подравняването, 

отстъпите и разредката на параграфа. Вие също ще научите как да променяте отстъпи, 

вмъквате и премахвате табулатори и добавяте номера на страници към документ. В 

този урок вие също ще създадете горен и долен колонтитул и ще промените 

ориентацията на документ. 

За да изпълните дейностите в този урок, ще трябва да използвате файла за упражнение 

с име Salary Survey 05 в папката Lesson05, подпапка на Word Processing Practice, която 

се намира на вашия твърд диск. Този документ е създаден за обявяване на резултатите 

от изследване относно заплати и придобивки, проведено сред случайна извадка от 

членовете на мрежова група за връзки с обществеността от Contoso Ltd. 

Промяна на полетата на страница чрез използване на диалоговия прозорец 

„Настройка на страницата” 

Когато използвате диалоговия прозорец „Настройка на страницата”, вие определяте как 

документът ще изглежда на отпечатана страница. Диалоговият прозорец „Настройка на 

страницата” се използва най-често за определяне на полетата на страниците. Полетата 

на страница влияят на целия документ, защото, след като те са променени, броя на 

страниците в документа може да се увеличи или намали в зависимост от това колко 

голям текст може да се разположи на страница според полетата. За да промените 

полетата на страница в документа, може да използвате линийката над документа или 

диалоговия прозорец „Настройка на страницата”, който е достъпен чрез избиране на 

„Настройка на страница” от меню „Файл”. 
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По подразбиране, Word задава ляво и дясно поле на страница от 3,2 сантиметра и горно 

и долно поле от 2,5 сантиметра. Вие използвате диалоговия прозорец „Настройка на 

страница”, за да настроите горното, долното, лявото и дясното полета, определяйки 

позициите на горния и долния колонтитул и избирайки количеството текст, за което да 

се отнасят тези настройки. 

 

 

 

 

 

 

В това упражнение вие ще промените настройките на полетата на страница, 

използвайки диалоговия прозорец „Настройка на страница”. 

В следващите упражнения 

лентите с инструменти 

„Стандартни” и 

„Форматиране” са 

разделени. 

Може да натиснете 

стрелката на „Приложи 

към”, за да определите 

дали искате настройките да 

се приложат към целия 

документ, избрания текст 

само или от текущата 

позиция на показалеца 

нататък. 
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 1 От лентата с инструменти „Стандартни”, щракнете върху бутона „Отвори”. 

Появява се диалоговият прозорец „Отваряне”. 

 2 Щракнете стрелката на „Търси” в, щракнете иконата на вашия твърд диск, 

щракнете два пъти папката Word Processing Practice и след това щракнете два 

пъти върху папката Lesson05. 

В диалоговия прозорец „Отваряне” се появява съдържанието на Lesson05. 

 3 Щракнете двукратно върху файла Salary Survey 05. 

Файлът Salary Survey 05 се появява в Word и диалоговият прозорец „Отваряне” 

се затваря. 

 4 От меню „Файл”, изберете „Настройка на страница”. 

Появява се диалоговия прозорец „Настройка на страница”. Текущата настройка 

на горното поле 2,5 cm е маркирана. 

5 В полето „Отгоре” въведете 3,7 cm и натиснете клавиша Tab. 

В секцията „Визуализация” в долната част на диалоговия прозорец горното поле 

на страницата се премества надолу, за да покаже как ще изглежда текста. 

  

 

 

 

 6 В полето „Отдолу” въведете 3,7 cm и натиснете клавиша Tab. 

В секцията „Визуализация” долното поле на страницата се премества нагоре. 

 7 Натиснете OK. 

Горното и долното полета сега са 3,7 cm вместо 2,5 cm. 

8 От меню „Файл” изберете „Запиши като”. 

Появява се диалоговият прозорец „Запиши като”. 

  

Можете да използвате и 

горната и долната стрелка 

отдясно на настройките, за 

да изберете предварително 

зададени размери. Горната 

стрелка увеличава полето 

на страница, а долната 

стрелка го намалява.  

Няма визуална промяна на 

текста в „Нормален изглед”, 

който е текущо избрания 

изглед за документа. 
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 9 В полето „Име на файл” въведете Изследване На Заплащането 05 

Редактирано. 

 10 Щракнете „Запиши”, за да запишете файла в папката Lesson05. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Промяна на полетата на страница чрез линийката 

Вие също може да промените полетата на страница, използвайки линийката. 

Линийката е скалата, показана в прозореца на документа, която е разделена на инчове, 

сантиметри или други мерни единици. В Word има хоризонтална линийка в изглед 

„Нормален” и хоризонтална и вертикална линийки в изглед „Оформление за печат”. 

За да използвате линийката, вие трябва да сте в изглед „Оформление за печат”, не в 

стандартната настройка за „Нормален изглед”, така че да може да виждате настройките 

на полетата на страницата спрямо краищата на страницата.  

 

 

 

 

Вие използвате „Нормален изглед”, за да редактирате и форматирате документ, но 

„Нормалния изглед” не показва полетата на страницата спрямо краищата на 

страницата. Можете да използвате и „Оформление за печат”, за да покажете вашия 

документ така, както ще се отпечата и може да промените полетата в този изглед. 

Хоризонталната линийка над горната част на документа показва лявото и дясното 

поле, както и левия и десния отстъп на абзаца, като отстъпите за първия ред и висящите 

отстъпи (ще научите повече за тези отстъпи по-нататък в този урок). Често отстъпите 

на параграфа и полетата на страницата са еднакви, обаче е важно да се разбере, че 

можете да нагласите полетата на страница или отстъпите на параграфа независимо от 

За да покажете или скриете 

линийките в „Нормален 

изглед” и изглед 

„Оформление за печат”, от 

меню „Изглед“ щракнете 

„Линийка“. 
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тях. „Вертикалната линийка”, разположена по левия край на документа показва 

границите на горното и долното поле на страницата. 

За да промените полетата на страница, използвайки линийка, трябва да сте в изглед 

„Оформление за печат”, който е показан по-долу. Този изглед ви позволява да видите 

полетата на страницата върху вертикалната и хоризонтална линийки. Когато 

позиционирате показалеца на мишката върху поле на страница, показалецът на 

мишката се променя на хоризонтална двойна стрелка. След това може да издърпате 

маркера за отстъпа на първия ред, висящия отстъп, левия отстъп или десния отстъп до 

новото място, за да промените полето на страницата. Ще научите повече за тези 

отстъпи в този урок. 

 

 

 

 

 

 

 

В това упражнение ще промените полетата на страница от документа използвайки 

линийка. 

 1 От меню „Изглед” изберете „Оформление за печат”. 

Документът е показан в изглед „Оформление за печат”. Горното поле на 

страницата от 3,7 cm е отразено на вертикалната линийка. 

  

 

За да покажете мерните 

единиците за полетата на 

страница, докато ги 

настройвате, задръжте 

клавиша Alt, докато 

изтегляте маркера. Тази 

техника също ви позволява 

да настроите полетата на 

страница, използвайки по-

малки деления. 

Вие може също да 

промените изгледа на 

документа чрез бутоните за 

изглед, намиращи се в 

долния ляв ъгъл на 

прозореца на документа. 
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 2 Позиционирайте показалеца на мишката над маркера „Ляво поле” върху 

хоризонталната линийка, докато показалецът се визуализира като двойна 

стрелка. 

 

 3 Задръжте клавиша Alt. 

Двойната стрелка изчезва. 

 4 Издърпайте маркера вляво, докато делението от 16,5 cm се покаже в бялата 

част на линийката. 

 

Лявото поле на страницата се премества наляво и целият текст на документа се 

пренарежда. Забележете, че табулациите и колоните в документа са нарушени. 

 5 Освободете клавиша Alt. 

 6 Позиционирайте показалеца на мишката над маркера „Дясно поле”, докато 

показалецът приеме формата на двойна стрелка. 
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 7 Задръжте клавиша Alt и издърпайте маркера надясно докато делението от 17,7 

cm се покаже в бялата част на линийката. 

Дясното поле на страницата се премества надясно и текста се пренарежда. И 

лявото, и дясното поле на страницата сега са позиционирани на 1,9 cm.  

 8 Освободете клавиша Alt, когато полето на страницата е указано. 

 9 От лентата с инструменти „Стандартни”, натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Форматиране на абзац 

Word определя един абзац, като какъвто и да е текст, който завършва със знак за абзац. 

Всеки път, когато натиснете Enter, знака за абзац (скрит форматиращ символ, който 

обозначава края на абзаца) бива вмъкнат в документа. Въпреки че вие виждате в 

действителност знака за абзац само ако покажете скритите символи (или знаците за 

форматиране), знакът за абзац все пак е там. Дори празният ред е считан за абзац, 

защото завършва със знак за абзац. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматирането, което сте избрали за абзац, се прилага към следващия абзац, докато 

пишете. Този процес настъпва, тъй като всяко форматиране, свързано с абзац, се 

запазва в знака за абзац. Когато започвате нов абзац, той наследява характеристиките за 

Когато въвеждате или 

редактирате текст, Word 

вмъква специални знаци или 

форматиращи знаци –

интервали, табулатори и знаци 

за абзац във вашия документ. 

Тези символи не се отпечатват 

и не се показват на екрана, 

освен, ако не изберете „Опции” 

от менюто „Инструменти” и 

отбележите в частта „Изглед” 

знаците за форматиране. Друг 

начин е да се използва бутона 

„Покажи/Скрий ¶” от лентата с 

инструменти „Стандартни”. За 

повече информация относно 

използването на бутона 

„Покажи/Скрий ¶”, вижте Урок 3 

„Използване на шаблони и 

съветници”. 
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форматиране от предходния абзац. Съответно, когато изтриете знак за абзац, 

предходният абзац взема характеристиките за форматиране от следващия абзац. 

По подразбиране абзаците са зададени с единично междуредие и ляво подравняване без 

отстъпи. Можете да промените настройките по подразбиране за един или група от 

абзаци, чрез използване на диалоговия прозорец „Абзац”, както е показано на 

изображението на следващата страница. За да имате достъп до диалоговия прозорец 

„Абзац”, от меню „Форматиране” изберете „Абзац”. 

 

Както при повечето форматиращи команди в Word, можете или да изберете абзац, 

който искате да промените и след това да приложите форматирането, или първо да 

приложите форматирането и след това да въведете желания текст. 

 

 

За да форматирате само един абзац, щракнете някъде 

в този абзац. За форматиране на няколко абзаца, 

първо изберете абзаца, който ще бъде променен. 
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Може да използвате частта „Отстъпи и разредка” на диалоговия прозорец „Абзац” и да 

промените подравняването и отстъпите: 

 

„Подравняване” Подредбата на текста на определи или 

предварително зададени позиции. Ако абзацът е 

ляво подравнен, целият текст от абзаца ще 

започне от лявата страна на документа. 

„Отстъп” Определя позицията на вмъкване на текста от 

полето на страницата. Може да зададете позиции 

за висящите отстъпи (вмъкване на всички редове 

от абзаца без първия до едно и също място) и 

отстъпи за първия ред (вмъкване само на първия 

ред от абзаца), чрез избиране на стрелката под 

Специален и маркиране на желания тип отстъп 

след това. 
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В това упражнение вие ще промените разредката на абзац и ще създадете висящи 

отстъпи, използвайки диалоговия прозорец „Абзац”. 

 1 Превъртете до заглавието Процентни заплати и маркирайте заглавието и 

целия текст под него. 

 2 От меню „Форматиране” изберете „Абзац”. 

Появява се диалоговият прозорец „Абзац”. 

 3 Щракнете върху раздела „Отстъпи и разредка”, ако е необходимо. 

 4 В частта „Разредка” в полето „След” щракнете върху горната стрелка два 

пъти. 

Разредката на абзаца е променена на 12 пункта и предварителен изглед е показан 

в частта „Визуализация”.
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 5 Натиснете OK и щракнете някъде, за да размаркирате текста. 

Диалоговият прозорец „Абзац” се затваря и разстояние от 12 пункта е добавено 

след всеки абзац в документа. 

 

 6 В същата част на документа на Word, маркирайте дефинициите под текста 

Следните дефиниции се отнасят към... 

7 От меню „Форматиране” изберете „Абзац”. 

Появява се диалоговият прозорец „Абзац”. 

 

 

 

 8 Щракнете върху стрелката под „Специален” в частта „Отстъп”, изберете 

„Висящ” и след това натиснете OK. 

Word създава висящ отстъп за абзаците с дефиниции, като първият ред виси по-

напред от останалите редове. Стойността по подразбиране за висящия отстъп е 

1,2 cm – това, което използвате за това упражнение. 

Не е необходимо да маркирате целия текст 

във всеки абзац, преди да приложите 

форматиране към абзаца. Необходимо е да 

маркирате само част от първия и последния 

абзац в раздела. Форматирането, което 

прилагате, все още влияе на всички частично 

маркирани абзаци. 
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 9 Щракнете някъде в документа, за да размаркирате текста. 

 

 10 От лентата с инструменти „Стандартни”, натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Вмъкване на текст, използвайки линийката 

За да създадете бързо висящ отстъп или отстъп за първия ред, може да използвате 

линийката. Линийката съдържа маркери и за двата вида отстъпи, а също и за десен 

отстъп, както е показано тук. 

 

 

 

 

 

 

Бъдете точни с мишката, 

докато работите с линийката, 

понеже е лесно да щракнете и 

изтеглите неправилния 

маркер. Отделете време и се 

уверете, че сте избрали 

правилния маркер чрез 

проверка на подсказващия 

текст. Ако откриете, че 

издърпвате неправилния 

маркер и текста се вмъква 

неправилно, натиснете Ctrl+Z, 

за да отмените промените 

преди да опитате отново.  
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Вие ще започнете да вмъквате абзаци чрез маркиране на текст и издърпване на 

съответния маркер до желаната позиция на линийката. 

За да Извършете 

Вмъкнете целия 

текст 

Издърпайте маркера за „Отстъп 

отляво”. Трите форматиращи маркера 

се преместват.  

Вмъкнете само 

първия ред 

Издърпайте само маркера за „Отстъп на 

първия ред”. 

Създадете висящ 

отстъп 

Издърпайте само маркера за „Висящия 

отстъп”. 

В това упражнение вие ще промените настройките на отстъпите, използвайки 

линийката. 

 1 Под изречението Следните дефиниции се отнасят към..., маркирайте 

абзаците на седемте дефиниции. 

 2 Позиционирайте курсора на мишката над маркера „Висящ отстъп” върху 

линийката (долния триъгълник). 

Появява се подсказката Висящ отстъп. 

 

 3 Задръжте клавиша Alt и издърпайте маркера за „Висящ отстъп” на дясно, 

докато делението от 1,9 cm се появи отляво на маркера. Отпуснете бутона на 

мишката, но не размаркирайте текста. 

Абзаците са вмъкнати на 1,9 cm от първия ред на всеки абзац. 

 4 Освободете клавиша Alt. 

 5 При все още маркирани абзаци с дефиниции, издърпайте маркера за „Отстъп 

отляво” (квадратчето) до делението за 5,0 cm върху линийката. 
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Забележете, че всичките три форматиращи маркера са преместени и абзаците са 

изцяло вмъкнати. 

 6 При все още маркирани абзаци с дефиниции, издърпайте маркера „Отстъп 

отдясно” (триъгълника в долната дясна част на линийката) до делението за 13,9 

cm върху линийката. 

Дясното поле на селектирания текст се премества на ляво. 

 

 

 

 

 

 7 Щракнете някъде, за да размаркирате текста. 

 

 8 Превъртете документа, за да видите различните форматирания на абзаци. 

 9 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Въпреки че не е 

необходимо да задържате 

клавиша Alt, когато 

издърпвате някой от 

маркерите на абзаца, 

правейки го, вие имате 

възможност да видите 

стойността, която искате да 

зададете.  
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Промяна на настройките на табулатора 

Word автоматично подравнява вляво позициите на табулатора и ги разполага на всеки 

1,27 cm. Всеки път, когато натиснете клавиша Tab, позицията за вмъкване се премества 

до следващата позиция на табулатора на текущия ред. Освен, ако не укажете нещо 

друго, Word вмъква лява позиция на табулатора всеки път, когато натиснете Tab. 

Лявата табулация подравнява текста на съответно разстояние от лявото поле на 

страницата. Следната таблица обяснява типовете табулации, които се срещат. Вие може 

да промените подравняването на табулатор, като щракнете върху бутона Tab отляво на 

хоризонталната линийка или посредством избиране на „Табулация” от меню 

„Форматиране” и указване на желаната опция за подравняване от диалоговия прозорец 

„Табулация”. 

Вид табулатор Бутон Ефект 

Ляв 
 

Подравнява текста отдясно на 

табулатора. 

Десен 
 

Подравнява текста отляво на 

табулатора. 

Центриран 
 

Центрира текста от двете 

страни на табулатора. 

Десетичен 
 

Подравнява числа по 

стандартния десетичен 

разделител. 

С черта 
 

Вмъква вертикална черта в 

позицията на табулатора. 

Въпреки че автоматичното разстояние между позициите на табулатора може да е 

приемливо за повечето документи, които създавате, вие имате възможността да 

промените това разстояние. Например, ако работите по документ, който съдържа 

няколко колони с данни, вие може да промените настройките на табулацията, така че 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

113 

 

данните да се разположени на равни разстояния и да са четливи върху страницата. 

Когато използвате табулатори, вие може да установите, че създадените колони не 

винаги са достатъчно широки, за да поберат вашия текст. 

В това упражнение вие ще разширите колони, използвайки диалоговия прозорец 

„Табулация „за промяна на настройките на табулатора. 

 1 Превъртете до заглавието Усреднена заплата за САЩ по двуцифрени 

пощенски кодове и маркирайте всички редове с пощенски кодове под заглавието 

(от 01 до 98). 

2 От меню „Форматиране” изберете „Табулация”. 

Появява се диалоговият прозорец „Табулация”. 

 3 В полето „Позиция на табулатор” въведете 2,5. 

 4 Натиснете бутона „Задай”. 

Табулаторът е настроен и числото, отговарящо на позицията на табулатора се 

появява в списъка „Позиция на табулатора”. 
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 5 Въведете 6,3 и натиснете бутона Задай. 

Указан е втори табулатор и числото, отговарящо на позицията на табулатора се 

появява в списъка „Позиция на табулатора”. 

 6 Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец „Табулация”. 

Както е показано на изображението на следващата страница, колоните от 

информация са прегледно подредени и подравнени спрямо позициите на 

табулаторите, които вмъкнахте. 

 7 Щракнете някъде върху страницата, за да размаркирате текста. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

 

Задаване и изчистване на позиции на табулатора 

При създаване на списъци, диаграми или други сложно форматирани части от текста, 

може да бъде полезно да създадете табулатори на определени интервали, за да 

Ако имате проблеми с маркирането на 

текста, щракнете отляво на първия ред 

01 MA $51 920, задръжте клавиша Shift и 

тогава маркирайте първия ред. 

Освободете клавиша Shift и бутона на 

мишката. Превъртете до реда с номер 

98. Забележете, че докато превъртате, 

ред 01 остава селектиран. Когато 

достигнете реда с номер 98, натиснете 

Shift и селектирайте този ред. Word 

автоматично селектира редове от 02 до 

97 вместо вас. 
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разделите информацията по визуално привлекателен начин. Видът на подравняването 

на табулатора, който избирате от частта Частта за подравняване в диалоговия прозорец 

„Табулация”, определя как текстът е подравнен спрямо позицията на този табулатор.В 

Word има пет вида позиции на табулатора. 

 

 

 

 

Можете да създадете табулатор водач, който се показва като поредица от точки, от 

точката на вмъкване до следващата позиция на табулатора. Табулаторите водачи могат 

да бъдат ляво подравнени, дясно подравнени, центрирани или също така десетично 

подравнени. Може би сте виждали табулатор водач в счетоводна книга или сметка, 

където реда сума представлява ред от точки, водещи към сумата от сметката, за да я 

разграничи от останалите данни, които са над табулатора водач. 

Вие ще зададете и изчистите табулатори, използвайки диалоговия прозорец 

„Табулация”. Можете да зададете един или няколко табулатори, да определите 

подравняването на текста спрямо позицията на табулатора или да изчистите всички 

съществуващи табулатори. 

В това упражнение вие ще зададете табулатори, използвайки диалоговия прозорец 

„Табулация”. След това вие ще въведете текст, за да видите резултата от табулаторите, 

които сте добавили и ще изчистите настройките на табулацията. 

 1 Натиснете Ctrl+End, за да придвижите точката на вмъкване в края на 

документа. 

 2 От меню „Форматиране” изберете „Табулация”. 

Появява се диалоговият прозорец „Табулация”. 

 

 

 

Можете да изберете вида 

табулатор и позициите на 

вмъкване на табулатори, 

използвайки 

хоризонталната линийка, 

както е обяснено по-

нататък в този урок. 

Ако възнамерявате да зададете много специфични табулации, е 

по-добре да изчистите първо настройките по подразбиране. За 

да изчистите настройките по подразбиране, в диалоговия 

прозорец „Табулации” натиснете бутона „Изчисти всички”, преди 

да настроите специфичните табулатори. Ако оставите 

настройките по подразбиране, ще трябва да натискате клавиша 

Tab по-често. 
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3 В полето „Позиция на табулатор” въведете 2,5 и натиснете бутона „Задай”. 

 4 В полето „Позиция на табулатор” въведете 7,6 и натиснете бутона „Задай”. 

 5 В полето „Позиция на табулатор” въведете 10,0. 

 6 В частта „Подравняване” щракнете опцията „По разделител”, натиснете 

бутона „Задай” и след това щракнете OK. 

Два ляво подравнени и един десетичен табулатор се появяват върху линийката и 

диалоговия прозорец „Табулация” се затваря. 

 

 7 Натиснете Tab, въведете Ниво на работа и натиснете отново Tab. 

 8 Въведете Базово и натиснете Tab. 

 9 Въведете Средно и натиснете Enter. 

Докато пишете се появяват заглавия. 

 10 За да въведете първия ред с информация, натиснете Tab и въведете следното, 

натискайки Tab между всяко въвеждане и Enter след последното. 

Входящо 

52 

$36 100,00 

В таблицата е въведена информация за първия ред. 

 11 Натиснете Tab и въведете следното, натискайки Tab между всяко въвеждане и 

Enter след последното. 

Средно ниво 

207 

$42 410,00 

В таблицата е въведена информация за втория ред. Забележете, че числото се 

подравнява по десетичната запетая, вместо вляво по подразбиране. 
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 12 Натиснете Tab и въведете следното, натискайки Tab между всяко въвеждане. 

Висше ниво 

186 

$55 500 

Натиснете Enter. Забележете, че, въпреки че не въвеждате десетична запетая за 

числото, то все пак е подравнено правилно спрямо останалите числа. 

 

 13  От меню „Форматиране” изберете „Табулация”. 

 14 Изберете настройката от 7,6 cm в списъка за позиция на табулатора и 

натиснете бутона „Изчисти”. 

Настройката за табулатор на 7,6 cm е премахната. 

 15 Забележете, че Word автоматично избира настройката за 10,0 cm в списъка за 

позиция на табулатора. При селектирана настройка за 10,0 cm, изберете вариант 

2 в секцията „Водач”. 

 16  Натиснете бутона „Задай” и щракнете върху OK. 

 17 Натиснете Tab и въведете Средно. 

 18 Натиснете Tab и въведете $44 670. 

Мястото преди втория табулатор се запълва с водещи точки. 

 19 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 
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Използване на линийката за задаване и изчистване на позиции на табулатора 

Можете бързо да зададете и изчистите позиция на табулатора, използвайки линийката. 

Тази тактика работи добре, когато искате да зададете позиции на табулатора нагледно, 

подравнявайки ги по текста отдолу, вместо указване на число, където да се постави 

табулатора. 

За задаване на позиция на табулатора, използвайки линийката, трябва да маркирате 

абзац(и), които да бъдат променени. След това натискате бутона Подравняване на 

табулатор в най-отдалечената лява част на линийката, за да определите вида 

подравняване на табулатора. Щракнете върху линийката на желаната позиция, за да 

позиционирате маркера на табулатора. Маркер за позицията на табулатора се появява 

на тази позиция. 

В това упражнение вие ще въведете още текст и ще укажете табулатори, използвайки 

линийката. 

1 Щракнете, за да укажете позицията на точката на вмъкване да е след 

последната 0 в числото $55 500 и натиснете Enter два пъти. 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Въведете следните четири реда от информация, използвайки клавиша Tab за 

придвижване между отделните настройки на табулатора и натиснете Enter след 

края на всеки ред. Натиснете Tab и въведете: 

Възраст Основна Средна 

20-29 82 $37 800 

30-44 178 $47 290 

45 и нагоре 200 $50 440 

Сега, когато има повече текст на вашия екран, резултатите от настройките на 

подравняването са очевидни. 

Използвайте бутона „Подравняване на 

табулатор”, за да укажете отстъпа на 

първия ред и висящия отстъп. Натиснете 

бутона „Подравняване на табулатор”, 

докато символите за „Отстъп на първия 

ред” и „Висящ отстъп” се появат. След 

това щракнете позицията върху 

линийката, където искате да зададете 

отстъп.  
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 3 Маркирайте всички редове от текст на тази страница, освен реда Средно, 

който е последният ред. 

 4 Издърпайте втория маркер на табулатор (намиращ се на делението от 7,6 cm) 

извън линийката. 

Табулаторът е изчистен и текстът се измества. 

 5 От лявата страна на линийката натиснете бутонът „Подравняване на 

табулатора”, който сега изглежда като бутона „Ляв табулатор” на линийката. 

Бутонът „Подравняване на табулатор” изглежда като бутона „Центриран 

табулатор”. 

 6 Щракнете върху 7,6-сантиметровото деление на линийката. 

Зададен е центриран табулатор и текстът е преподреден. 

 7 Щракнете някъде, за да размаркирате текста. 

 

 8 От лентата с инструменти „Стандартни” изберете бутона „Запиши”. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

120 

 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Вмъкване на номер на страница 

Когато създавате документ, който има повече от една страница, може да изберете да 

използвате номера на страница, за да отбележите всяка страница. Използването на 

номера на страниците е полезно, когато представяте документ на други хора. Хората, 

четящи вашия документ, не са запознати с информацията така, както вие. Така че 

вместо да им кажете да намерят абзаца „под картинката към средата на документа”, 

просто им кажете „обърнете на страница 6 и прочетете абзаца под картинката”. 

Номерата на страници са удобни също, когато създавате дълъг документ. Те ви 

позволяват да поддържате документа в ред, особено, ако отпечатвате случайно избрани 

страници от документа и правите редакции. Номерата на страници ви напомнят къде се 

намирате в документа. 

 

 

 

 

Можете да добавяте номера на страници към документ, използвайки командата 

„Номера” на страници от меню „Вмъкване”. По подразбиране номерата на страници се 

показват в долния десен ъгъл на всяка страница. Вие може да промените позицията на 

номера на страница или в горната, или в долната част на страница и след това може да 

укажете лявата, дясната или средната част от полето. Имате възможност и да покажете 

номер на страница, само на първата страница. 

В това упражнение вие ще добавите номера на страници към документа. 

 1 Натиснете Ctrl+Home, за да преместите точката на вмъкване в началото на 

документа. 

 2 От меню „Вмъкване” изберете „Номера на страници”. 

Ако използвате изглед „Нормален”, 

вие няма да може да видите каквито 

и да е номера на страници, които 

вмъквате. Вие обаче можете да 

разгледате номерата на страници във 

„Визуализация печат” или изглед 

„Оформление на печат”. 
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Появява се диалоговият прозорец „Номера на страници” и текущата позиция на 

номера на страницата е показан в частта „Визуализация”. 

 

 

 

 

 3 Щракнете върху стрелката под „Подравняване” и изберете „Центрирано”. 

Номерът на страницата се центрира в примера, показан в частта „Визуализация”. 

 4 Натиснете OK и превъртете до долната част на документа, за да видите 

номера на страницата. 

Документът автоматично е превключен в изглед „Оформление на страница”, 

така че да можете да виждате номерата на страниците, които сте добавили към 

долния колонтитул. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Ако искате да промените 

позицията на номера на 

страница, щракнете върху 

стрелката под „Позиция” и 

изберете или „Долу на 

страницата”, или „Горе на 

страницата”. 
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Създаване на горен и долен колонтитул 

Заедно с номерата на страници, горния и долния колонтитул са удобни за документи, 

които съдържат повече от една страница. Горните и долните колонтитули са 

подходящи за документи, съдържащи раздели или части, защото използвайки ги, може 

да позволите на читателя да разбере къде се намира в документа и да му покажете коя 

част чете. 

Вие може да добавите текст в горния или долния колонтитул, на горното или долното 

поле на документа. Този текст може да съдържа характеристики на документа, като име 

на файл или може би номер на страница, или информация за автора. 

В изглед „Нормален” не 

може да видите горния и 

долния колонтитул, но в 

изглед „Оформление за 

печат” можете. 
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В това упражнение ще отворите горния колонтитул и ще добавите текст към него. 

 

 

 1 От меню „Изглед” изберете „Горен и долен колонтитул”. 

Появяват се лентата „Горен и долен колонтитул” и полета за горния и долния 

колонтитул. Вие имате достъп до горния колонтитул. Забележете, че полето 

„Горен колонтитул” е отгоре на страницата, а полето „Долен колонтитул” е 

отдолу на страницата. 

 2 От лентата „Горен и долен колонтитул” натиснете бутона „Превключи между 

горен и долен колонтитул”. 

Точката на вмъкване се премества от горния в долния колонтитул. 

 3 Натиснете отново бутона „Превключи между горен и долен колонтитул”. 

Точката на вмъкване се премества отново в горния колонтитул. 

 4 Въведете Вашето име. 

Вашето име се появява в горния ляв ъгъл на горния колонтитул. 

 5 Превъртете до втората страница и разгледайте горния колонтитул. Вашето 

име се появява там също. 

 6 От лентата „Горен и долен колонтитул”, натиснете бутона ”Затвори”. 

Лентата „Горен и долен колонтитул се затваря”. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Промяна на ориентацията на страница 

Можете да разположите текст на страница по два начина: портретно ориентиран и 

пейзажно ориентиран. Текст, разположен при портретна ориентация се показва 

хоризонтално върху вертикална страница. Това е ориентацията на страница по 

подразбиране в Word. Текст, разположен при пейзажна ориентация се показва 

Ако лентата Горен и долен 

колонтитул ви пречи, 

издърпайте я, за да я 

преместите. 
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хоризонтално върху страница, която е обърната настрани. Дипломи и награди са 

представени обикновено по този начин. 

 

Следните фигури показват портретна и пейзажна ориентация. 

  

Вие може да промените ориентацията, дори и след като сте започнали да създавате 

документ. 

В това упражнение вие ще промените ориентацията на страница от портретна на 

пейзажна. 

 1 От меню „Файл” изберете „Настройка на страница”. 

Появява се диалоговият прозорец „Настройка на страницата”. 

 2 Ако е необходимо, натиснете етикета „Полета”. 
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3 Щракнете върху варианта „Пейзажно”, разгледайте резултата в полето 

„Визуализация” и натиснете OK. 

Текстът се показва в пейзажна ориентация. 

 4 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете стрелката на полето 

„Мащабиране” и изберете „Цялата страница”. 
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Първата страница на документа трябва да бъде подобна на следната: 

 

Приключване на урока 

В този урок вие научихте как да промените полетата на страница, да форматирате 

абзаци и да задавате и изчиствате табулатори. Вие също научихте как да създавате 

горен и долен колонтитул, да вмъквате номера на страници и променяте ориентацията 

на документ. 

Ако продължавате с друг урок: 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни”, натиснете бутона „Запиши”, за да 

запишете направените промени във файла, който редактирахте. 

Word запазва промените. 

 2 От меню „Файл” натиснете „Затвори”, за да затворите файла. 

Word затваря файла. 

Ако не продължавате с друг урок: 
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 1 От лентата с инструменти „Стандартни”, натиснете бутона „Запиши”, за да 

запишете направените промени във файла, който редактирахте. 

Word запазва промените. 

 2 В горния десен ъгъл на прозореца на Word, натиснете бутона „Затвори”. 

Програмата Word се затваря. 

Кратък тест 

 1 Избройте три начина, чрез които вие може да промените полетата на страница 

в Word. 

 2 По какво си прилича и по какво се различава вертикалното подравняване от 

хоризонталното? 

 3 Как може да покажете мерните единици за полетата на страница? 

 4 Как може да покажете лентата „Горен и долен колонтитул”? 

 5 Каква е разликата между маркера „Отстъп отляво” и маркера за „Ляво поле на 

страница” върху линийката? 

 6 Как премахвате табулатор? 

 7 Как определяте, че искате да вмъкнете номер на страница в горния десен ъгъл 

на документа? 

 8 Когато се покажат полетата за горен и долен колонтитул, кои са двата начина 

за превключване между горен и долен колонтитул? 

 9 Когато изтриете знак за абзац какво форматиране на символите наследява 

абзаца? 

Важно 

В частта Практика, която следва, вие трябва да направите Упражнение 1, за да 

продължите с Упражнение 2. 
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Практика 

Упражнение 1: Ако е необходимо, стартирайте Word. Отворете нов, празен Word 

документ. Настройте лявото и дясното поле на страницата на 5,0 cm и променете 

ориентацията на пейзажна. Вмъкнете позиции на табулатора на 5,0 cm, 10,0 cm, 15,0 cm 

и 20,0 cm. Табулаторът, разположен на 15,0 cm трябва да е десетичен, а 20-

сантиметровия табулатор трябва да е десен. Въведете следните заглавия на първия ред:  

Години опит, Основна, Средна и 90%. 

Вмъкнете нов ред, направете заглавния текст получер и тогава запазете документа като 

Упражнение 05. 

Вие ще използвате Упражнение 1, за да продължите със следващото упражнение. 

Упражнение 2: Въведете следната информация на следващите два реда, натискайки 

Tab между въвежданията: 

По-малко от 2 години 37 $37 940 $43 250 

2–5 години 164 $41 650 $55 000 

Създайте центрирано заглавие Резултати от изследване и долен колонтитул с 

днешната дата отляво и Страница X от Y отдясно (където X е текущата страница, а Y е 

общият брой страници). Запишете файла в папката Lesson05 и затворете документа. 

Упражнение 3: В лентата „Горен и долен колонтитул” има бутон „Вмъкване на 

автотекст”. Отворете нов празен документ и експериментирайте с различни варианти, 

достъпни чрез тази възможност. Запишете файла в папката Lesson05 и затворете 

документа. 

Упражнение 4: Във вашия отворен документ, създайте списък с вашите любими 

музикални изпълнители. Задайте ляв табулатор на 2,5 cm и въведете името на групата 

или изпълнителя. Задайте друг ляв табулатор и въведете името на CD, което 

притежавате от този изпълнител. Ако имате много CD-та, натиснете Enter и натиснете 

Tab два пъти, за да въведете всяко CD, което притежавате на отделен ред. До тази 

информация задайте десен табулатор на 12,7 cm и класирайте всяко CD по скалата от 1 

до 10 (от най-малко харесвано до най-харесвано). Попълнете информацията за няколко 

изпълнителя. Запазете файла в папката Lesson05 и затворете документа. 
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Упражнение 5: В този урок ние променихме разредката след абзаца. Какви други 

разредки са на разположение за абзаци и редове? Изследвайте диалоговия прозорец 

„Абзац” или използвайте помощта на Word, за да откриете повече за абзаци и редова 

разредка 
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Използване на инструменти за редактиране и проверка 

След завършване на урока, ще можете да: 

 Проверявате правописа в документ. 

 Използвате контекстното меню за думи и изрази. 

 Проверявате за граматични грешки. 

 Търсите определен текст. 

 Заменяте определен текст. 

 Вмъквате датата и часа като текст или като поле. 

 Вмъквате специални символи. 

 Добавяте, показвате или редактирате коментари. 

Преди да дадете Microsoft
®

 Word 2002 документ на други хора, трябва внимателно да 

го проверите за грешки. Проверката за грешка включва коригиране на всички 

правописни и граматични грешки и извършване на последни промени в документа. За 

щастие, възможностите на Word за проверка на правопис и граматика могат до голяма 

степен да свършат тази задача вместо вас. 

Речникът съдържа всички думи, които Microsoft определя като правилни, когато вие 

проверявате правописа на документ, включително много собствени имена и 

съкращения. Ако въведете Нашите планове е да изпратим документа, след като е 

проверен за грешки, Microsoft ще отбележи планове е като граматична грешка. От друга 

страна, ако въведете Да когото и да се отнася, Word няма да отбележи думата Да като 

граматична грешка. Изводът е: дори и след като сте използвали Word инструментите за 

проверка на правописа и граматиката, вие все пак трябва да прочетете внимателно 

документа, за да потърсите други допълнителни грешки. 

В допълнение, след като вече изпратите документ на други хора, те се нуждаят от 

начин да ви дадат обратно мнение. Възможността на Word за коментари им позволява 

да ви предоставят това мнение и да направят предложения, без да променят 

съдържанието на документа. 
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В този урок вие ще проверите правописа и граматиката в документ и ще потърсите и 

заместите определен текст. Ще вмъкнете полета за дата и време и специални символи. 

Най-накрая ще добавите коментари към документ. 

За да изпълните дейностите в този урок, вие ще използвате файловете Brochure 06 и 

Ruffles Article 06 в папката Lesson06, намираща се в папката Word Processing Practice на 

вашия твърд диск. Първият документ обяснява предлаганите услуги от фирмата за 

връзки с обществеността Contoso Ltd. 

Проверка на правописа в документ 

Има три начина за проверка на правописа в документ в зависимост от това дали искате 

да коригирате грешките веднага, след като Word ги отбележи, или искате да изчакате и 

проверите правописа на целия документ, след като го създадете: 

■ Щракнете с десния бутон на мишката върху дума, която има червена вълнообразна 

линия и след това изберете предложение за корекция от списъка. 

■ От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Инструменти за 

проверка”, за да проверите правописа и граматиката в целия документ. 

■ От меню „Инструменти” изберете „Правопис и граматика”, за да проверите 

правописа и граматиката в целия документ. 

Когато проверявате правописа на завършен документ, Word сравнява всяка дума в 

документа с думи от стандартния речник. Ако е открита грешка, думата е маркирана в 

прозореца на документа и са предложени варианти за замяна в списъка „Предложения”. 

След като е намерена вероятно сгрешена дума, са налични следните възможности, 

някои, от които изглеждат като бутони в диалоговия прозорец „Правопис и граматика”. 

Бутон Функция 

„Игнорирай 

веднъж” 

Игнорира само тази поява на избраната 

дума. 

„Игнорирай всички” Игнорира всички места, където се 
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среща думата. 

„Добави към 

речника” 

Добавя думата към персонализирания 

речник. 

„Замени” Заменя избраната дума с посочената 

дума от списъка „Предложения”. 

„Замени всички” Заменя всички места, където се среща 

думата с посочената дума от списъка 

„Предложения”. 

„Предложения Посочва варианти за замяна на 

сгрешената дума под формата на 

списък. 
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„Автокоригиране” Добавя думата към списък, който Word 

използва за автоматична корекция на 

правописа на думи, докато въвеждате. 

„Отмени” Връща направена корекция на 

правописа в предишното му състояние. 

„Изтрий” Появява се, ако е открито два пъти 

място, където се среща думата (като да 

да променим документ) и може да се 

използва за изтриване на повторението. 

„Опции” Персонализира проверката на 

правописа и граматиката. Например вие 

може да укажете дали искате Word да 

игнорира определени думи с главни 

букви или думи, съдържащи цифри, 

когато Word проверява правописа. 

В това упражнение вие ще коригирате единична правописна грешка, ще проверите 

целия документ за правописни грешки и след това ще коригирате или игнорирате 

вероятни грешки, които Word разпознава. 

 

 

 

 

 

 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Отвори”. 

Появява се диалоговият прозорец „Отваряне”. 

За да изпълните следващото 

упражниение, вие трябва да 

проверите, че опцията 

„Проверявай правописа при 

въвеждане” е включена. От 

меню „Инструменти” изберете 

„Опции“. В диалоговия 

прозорец „Опции” щракнете 

върху етикета „Правопис и 

граматика” и се уверете, че 

вариантът „Проверявай 

правописа при въвеждане” е 

избран.  
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 2 Натиснете стрелката на полето „Търси в”, щракнете два пъти върху иконата на 

вашия твърд диск, щракнете два пъти върху папката Word Processing Practice и 

след това щракнете два пъти върху папката Lesson06. 

Съдържанието на папката Lesson06 се показва. 

 3 Щракнете два пъти върху файла Brochure 06. 

Файлът Brochure 06 се отваря в Word и диалоговият прозорец „Отваряне” се 

затваря. 

 4 На първия ред от втория абзац щракнете с десен бутон на мишката върху 

сгрешената дума вски и изберете всеки от списъка с възможни варианти, който 

се появява. 

Думата е коригирана в документа. 

 5 Oт лентата с инструменти „Стандартни” изберете бутона „Инструменти за 

проверка”. 

Диалоговият прозорец „Правопис и граматика” се появява и думата СЛмрежи е 

маркирана в прозореца на документа. 

 

 

 

Проверката на правописа и 

граматиката можете да 

стартирате и чрез 

натискане на F7. 
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 6 Премахнете отметката пред „Проверявай граматиката”, ако в момента е 

поставена. 

 7 Натиснете бутона „Игнорирай всички”. 

Думата и всички бъдещи нейни срещания в документа са игнорирани и думата 

не е маркирана. Понеже това е двойно срещане на дума, а не грешен правопис, 

не са предложени варианти за правопис. 

 8 Натиснете бутона „Изтрий”. 

Второто срещане на думата не е изтрито и грешката при използване на главни 

букви ЧЛенството е маркирана. Правилната употреба на главна буква е 

показана и маркирана в списъка „Предложения”. 

 9 Натиснете бутона „Замени”, за да промените главните букви в Членство. 

 

 

 

 

 

10 Word продължава да проверява документа за правописни грешки. Когато се 

появи грешка, изберете най-добрата възможност от списъка „Предложения” и 

натиснете бутона „Замени”. Продължете да извършвате необходимите корекции 

в документа. 

Когато Word приключи с намирането на всички вероятни правописни грешки, 

диалоговият прозорец „Правопис и граматика” се затваря и се появява следното 

съобщение. 

Вие може да отмените корекциите 

на правописа една по една веднага 

след затваряне на диалоговия 

прозорец „Правопис и граматика”. 

От лентата с инструменти 

„Стандартни” натиснете бутона 

„Отмени”, за да отмените 

последната коригирана дума. 

Натиснете този бутон отново, за да 

отмените корекцията на 

предишната дума. Повторете тази 

процедура за отмяна на други 

корекции на правописа.  
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 11 Натиснете OK. 

Съобщението се затваря. 

 12 От меню „Файл” изберете „Запиши като” и запишете документа като 

Брошура 06 Редактирана. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Използване на контекстното меню за думи и изрази 

За да определите причината за една граматична грешка, вие може да щракнете с десния 

бутон на мишката върху всяка дума, отбелязана със зелена вълнообразна линия, за да 

покажете контекстно меню и след това да направите избор от него според желанието 

ви. Първият пункт в менюто е кратко описание на грешката. Ако изберете „За това 

изречение” от контекстното меню, Word показва по-подробно описание на граматичния 

проблем и предлага начини за коригиране. 

Ако под дума се появява червена вълнообразна линия, за която знаете, че е написана 

правилно (като собствено име), можете да добавите думата към речника. За да добавите 

дума към речника и премахнете червената вълнообразна линия от всички места, където 

се среща определен правопис, щракнете с десния бутон на мишката върху думата, за да 

покажете контекстното меню и изберете „Добави към речника”. 

Проверка за граматични грешки 

След като сте въвели вашия документ, можете да използвате Word, за да проверите 

целия документ за граматични и правописни грешки. Ако е открита грешка, думата или 

изразът е маркиран в полето Fragment и варианти за замяна с думи и изрази се появяват 
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в списъка „Предложения”. Можете да игнорирате грешката, да проверите граматичното 

правило или да направите промени в съществуващия документ. 

Обикновено Word проверява за правописни и граматични грешки едновременно – с 

едно изключение. Ако полето „Проверявай граматиката заедно с правописа” не е 

отбелязано, Word проверява само за правописни грешки. Вие махнахте отметката на 

това поле в предишното упражнение, така че все още може да има граматични грешки 

във вашия документ. Можете да проверите за граматични грешки по-нататък. 

 

 

 

 

 

За да проверите граматиката в документ (след като сте включили проверката на 

граматика), от лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Инструменти за 

проверка”, за да покажете диалоговия прозорец „Правопис и граматика”. Натиснете 

бутона „Игнорирай веднъж”, за да игнорирате грешка; натиснете бутона „Игнорирай 

За да включите проверката 

на граматиката, след като 

сте проверили правописа в 

документ, вие трябва да 

използвате диалоговия 

прозорец „Опции”. 
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всички”, за да игнорирате грешката, където и да се среща или натиснете бутона 

„Замени”, за да извършите предложена замяна, която се появява в списъка 

„Предложения”. „Замени всички” ще прегледа документа и намери други изписвания, 

които са същите и ще ги замени с текста, избран от списъка „Предложения”. 

Ако Word определи граматичен проблем, който не може да бъде коригиран с проста 

замяна (като фрагмент от изречение или думи, които изглежда са в неправилен ред), 

бутона „Замени” ще бъде сив (неактивен). Въпреки това, диалоговият прозорец ще 

предложи вие да редактирате изречението. 

 

В това упражнение вие ще проверите граматиката в документ. 

 1 Натиснете Ctrl+Home, за да позиционирате точката на вмъкване в началото на 

документа. 

 2 От меню „Инструменти” изберете „Опции”. 

Появява се диалоговият прозорец „Опции”. 

 3 В диалоговия прозорец „Опции” изберете етикета „Правопис и Граматика”, 

ако е необходимо. 

 4 В частта „Граматика” изберете полето „Проверявай граматиката заедно с 

правописа” и натиснете OK. 
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 5 Превъртете, докато видите думите, които са подчертани със зелена 

вълнообразна линия (изречението започва с Членството достъпно за 

личности). 

 6 Щракнете с десния бутон на мишката някъде в подчертаната област. 

Word показва контекстно меню, което съдържа предложения за корекции, както 

и осигурява достъп до допълнителна информация. 

 

 7 От контекстното меню изберете „За това изречение”. 

Office помощникът се появява и обяснява значението на Subject-verb agreement и 

предлага начини за коригиране на граматичната грешка. 

 

 8 Щракнете след интервала, следващ думата Членството, въведете е и след 

това натиснете клавиша за интервал. 

Грешката е коригирана чрез добавяне на глагол към изречението и зелената 

вълнообразна линия вече не се появява. 
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Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Намиране на определен текст 

Когато редактирате дълги документи, може да е необходимо да се придвижвате бързо 

до определено място в документа, така че да прегледате или редактирате текста на това 

място. Ако знаете, че мястото от документа съдържа уникална дума или израз, вие 

може да използвате диалоговия прозорец на Word „Търсене и заместване”, за да 

намерите думата или израза. 

 

 

 

 

 

 

В диалоговия прозорец „Търсене и заместване”, може да натиснете бутона „Още”, за да 

покажете допълнителни възможности за търсене. Тези възможности за търсене ви 

позволяват да определите настройки, като дали ще използвате заместващи символи или 

опцията “Със сходно звучене”. 

Можете да покажете 

диалоговия прозорец 

Търсене и заместване и чрез 

натискане на Ctrl+F или чрез 

натискане на бутона „Преход 

към селекция” (долния десен 

ъгъл на прозореца на Word) 

и след това избиране на 

„Намери“. 
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Заместващ символ означава всеки символ, който се появява на една или повече 

позиции в дума или низ от текст. За да използвате заместващи символи, в диалоговия 

прозорец „Търсене и заместване” изберете бутона „Още” и отбележете с отметка 

квадратчето „Използвай заместващи символи”. Използвайте въпросителния знак (?) 

като заместващ символ в низ за търсене, за да представите който и да символ, заемащ 

една позиция в дума или текстов низ. Например низът б?с намира бос, бис, бяс и бас. 

Използвайте заместващ символ звездичка (*), за да представите какъвто и да е низ от 

символи. Например низът б*с намира бос, блус и дори без адрес. 

Вие може да използвате възможността „Със сходно звучене” (на английски) за 

намиране на думи, които звучат подобно на текстов низ, който вие търсите, но може да 

се пишат различно. Например, когато използвате възможността „Със сходно звучене” 

(на английски) за думата meet, Word определя meet, meat и mete като отговарящи на 

правилото за Със сходно звучене (на английски). 

В това упражнение вие ще търсите низ от текст в текущия документ и ще изследвате 

диалоговия прозорец „Търсене и заместване” за показване на допълнителни 

възможности за търсене. 

 

 

 

Не е необходимо да търсите цели думи. Вие може 

също да търсите части от думи или изрази. 

Например, ако искате да намерите думата писмо, вие 

може да съкратите низа за търсене чрез търсене 

само на пис, за да намерите всички думи, които 

съдържат тази последователност от символи в 

текста.  
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 1 Натиснете Ctrl+Home, за да позиционирате точката на вмъкване в началото на 

документа. 

 2 От меню „Редактиране” изберете „Намиране”. 

Диалоговият прозорец „Търсене и заместване” се появява. 

 3 В полето „Търси” въведете „срещи” и натиснете бутона „Намери следващ”. 

Думата срещи е маркирана в началото на втория абзац. Диалоговият прозорец 

„Търсене и заместване” остава непроменен. 

 4 В диалоговия прозорец „Търсене и заместване” натиснете бутона „Намери 

следващ”, за да покажете следващото срещане на думата срещи. 

Сега е маркирана думата срещи в края на втория абзац. 

Диалоговият прозорец „Търсене и заместване” все още остава непроменен. 

 

 

 

 5 Натиснете отново бутона „Намери следващ”. 

Word отново търси думата срещи и показва прозорец със съобщение, указващо, 

че Word е приключил с търсенето в документа. 

 6 Натиснете ОК. 

Съобщението се затваря. 

 7 В диалоговия прозорец „Търсене и заместване” натиснете бутона „Още”. 

Диалоговият прозорец се увеличава, за да покаже частта „Опции при търсене”. 

 8 В диалоговия прозорец „Търсене и заместване” натиснете бутона „Отказ”. 

Диалоговият прозорец се затваря. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Вие може да преместите 

диалоговия прозорец 

„Търсене и заместване“, 

така че да виждате 

селекциите в документа. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

143 

 

Замяна на определен текст 

Командата „Заместване” ви позволява бързо да намирате всеки низ от символи като 

дума или израз. Когато низът от символи е намерен, той може да бъде заместен с друг 

низ чрез диалоговия прозорец „Търсене и заместване”. 

Например отделът по маркетинг редактира брошура за организацията и услугите, 

предлагани от Contoso Ltd. Компанията е била цитирана често като Contoso, но сега 

компанията иска да използва цялото наименование Contoso Ltd. във всички средства за 

комуникация. Сега маркетинговият мениджър трябва да намери всяко място, където се 

среща Contoso в брошурата и да го промени на Contoso Ltd. 

Маркетинговият мениджър може да прегледа брошурата, за да потърси визуално текста 

и замести всяко срещане на Contoso с Contoso Ltd., но тази задача ще отнеме време и не 

е надежден начин, гарантиращ, че всички корекции са направени. По-добър подход е да 

се използва възможността на Word за замяна на определен текст. 

Вие може да използвате 

„Търсене и заместване” 

само в част от документа, 

чрез маркиране на текст 

преди да започнете със 

замяната. 
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Съвет 

Повечето шрифтове се наричат шрифтове с променлива ширина, защото разстоянията 

между символите могат да бъдат нагласени да се пригодят към съседни символи с 

различна ширина. Например в думата Широк, ширината на буквата Ш е много по-

голяма от тази на буквата и. При повечето шрифтове разстоянието преди буквата и е 

намалено, така че буквата да се „приближи” повече до буквата Ш. Когато използвате 

шрифтове с променлива ширина, изреченията изглеждат по-професионални, отколкото 

когато само един интервал е поставен след точката. (Правилото да се оставят два 

интервала след точка произхожда от използването на пишещи машини за създаване на 

документ. Повечето пишещи машини не могат да нагласят разстоянието между 

символи и думи.) За да сте сигурни, че само един интервал е използван в края на всички 

изречения в документа, вие може да използвате „Търсене и замяна”. В полето „Търси” 

въведете точка (.), следвана от два интервала. В полето „Замести с”, въведете точка (.), 

следвана от един интервал. Word претърсва за всички точки, следвани от два интервала 

и ги замества с точка, следвана от един интервал. 

В това упражнение вие ще търсите и замествате текст в текущия документ. 

 1 От меню „Редактиране” изберете „Заместване”. 

Диалоговият прозорец „Търсене и заместване” се отваря и етикетът „Замести” е 

избран. 

Word пази предишни думи 

или изрази, които сте 

търсили в случай, че искате 

да повторите търсенето. 

Забележете, че полето 

„Търси” съдържа думата 

срещи, която търсехте в 

предишното упражнение.  
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 2 Натиснете Delete. 

Думата срещи е премахната от полето Търси. 

 3 В полето „Търси” въведете Contoso. 

 4 Натиснете клавиша Tab или щракнете в полето „Замести с” и въведете 

Contoso Ltd. 

 5 Натиснете бутона „Намери следващ”. 

Първото срещане на Contoso е маркирано. 

 6 След тази първа поява на Contoso вече има Ltd., така че натиснете „Намери 

следващ”. 

Следващото срещане на Contoso е маркирано. И то също е следвано от Ltd. 

 7 Натиснете бутона „Намери следващ”. 

Следващото срещане на Contoso е маркирано. То не е следвано от Ltd. 

 8 Натиснете бутона „Замести”. 

Съкратеното име на компанията е заместено с пълното й име и следващото 

срещане на Contoso е маркирано. 

 

 

Можете да използвате командата „Отмени”, за да 

отмените предишната замяна (когато потвърждавате 

замени) или да отмените всички замени (ако сте избрани 

„Замени всички“). 
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 9 Продължавайте да натискате „Замести” или „Намери следващ” според случая. 

Всички останали появи на Contoso са заменени с Contoso Ltd. След последната 

замяна, Word показва съобщение, указващо, че търсенето е приключило и пита 

дали искате да продължите да търсите от началото на документа. 

Важно 

Внимавайте, когато използвате „Замести всички”, защото може неволно да заместите 

неща, които не сте възнамерявали. Например, ако замествате ът с а и натиснете 

„Замести всички”, вие може случайно да заместите ът с а всеки път, когато се среща по 

средата на дума. Например прозорецът става прозореца и пътник става паник. 

 10 В полето със съобщение натиснете „Отказ”. 

Съобщението се затваря. 

 11 В диалоговия прозорец „Търсене и заместване” натиснете „Затвори”. 

Диалоговият прозорец „Търсене и заместване” се затваря. 

 12 On лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Вмъкване на датата и часа 

Може да използвате Word и за да вмъкнете текущата дата и час в документ. От време 

на време отделът „Човешки ресурси” на Contoso Ltd. изпраща документ, съдържащ 

изменения в политиката на компанията до всички наети служители. Датата и часът са 

вмъкнати в долния колонтитул на документа, така че служителите да знаят, че четат 

последната му версия. 

Информацията за дата и време е достъпна в множество формати и може да бъде 

вмъкната като текст или като поле. Полето е формула, която генерира конкретни 

резултати във вашия документ. Вие добавяте полето, там, където желаете 

информацията да се появява; полето вмъква информация, когато отворите документа. 
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Например, ако датата или часът са вмъкнати като поле, то се актуализира автоматично, 

когато е изпълнено специфично действие като отваряне, записване или отпечатване на 

документ. 

В това упражнение вие ще вмъкнете текущата дата в документ като текст и като поле. 

 1 Натиснете Ctrl+Home, за да позиционирате точката на вмъкване в началото на 

документа. 

 2 От меню „Изглед” изберете „Горен и долен колонтитул”. 

Лентата „Горен и долен колонтитул” се показва. 

3 От лентата „Горен и долен колонтитул” изберете бутона „Превключи между 

горен и долен колонтитул”. 

Изгледът на документа се придвижва до полето „Долен колонтитул” в края на 

първата страница. 

 4 От меню „Вмъкване” изберете „Дата и час”. 

Появява се диалоговият прозорец „Дата и час”, показващ всички възможни 

формати за дата и час в списъка „Налични формати”. 
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 5 Изберете третия възможен формат (ден, месец с дума и година) и натиснете 

ОК. 

Текущата дата е вмъкната и диалоговият прозорец се затваря. 

 6 Натиснете Tab два пъти, за да се придвижите до десния край на долния 

колонтитул, въведете Последна актуализация на и след това натиснете 

интервал. 

 7 От меню „Вмъкване” изберете „Поле”. 

Диалоговият прозорец „Поле” се появява. 

 8 Изберете „Дата и час” от списъка „Категории”. 

Списъкът „Имена на полета” показва всички възможности, които са достъпни за 

категорията „Дата и час”. 

 

 

 

Можете да вмъкнете датата 

или часа и от лентата 

„Горен и долен колонтитул” 

чрез натискане на бутона 

„Вмъкни поле за данни” или 

„Вмъкни поле за час”. 
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 9 В списъка „Имена на полета” изберете SaveDate и натиснете ОК. 

Датата и часът, когато документът е бил последно запазен, са вмъкнати в 

дясната част на долния колонтитул. Всеки път, когато този документ е запазен, 

полето за дата се актуализира автоматично. 

 10 Натиснете бутона „Затвори” от лентата „Горен и долен колонтитул”. 

 11 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона Запиши. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Вмъкване на специални знаци 

Специалните знаци са символи и знаци за пунктуация, за които няма клавиши на 

повечето клавиатури, като дълго тире (–), многоточие (...), символа за авторско право 

(©) или символа за запазена марка (™). Вие може да вмъкнете тези специални знаци 

чрез използване на командата „Символ” от меню „Вмъкване”. Много символи имат 

също клавишни комбинации, изписани до тях в диалоговия прозорец. 

Маркетинг мениджърът на Contoso Ltd. подготвя брошура за местен магазин за 

играчки. В брошурата са представени различни играчки. Маркетинг мениджърът 

използва специални знаци на Word, за да вмъкне символа за запазена марка след името 

на продукта. 

В това упражнение вие ще вмъкнете символа за запазена марка във вашия текущ 

документ. 

 1 Натиснете Ctrl+End, за да сте сигурни, че точката на вмъкване е в края на 

документа. 

Датите, които вие сте вмъкнали 

в стъпки 5 и 9 показват 

текущата дата, но само полето 

за дата в стъпка 9 се 

актуализира автоматично всеки 

път, когато документът е 

запазен. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

150 

 

 2 Щракнете, за да позиционирате точката на вмъкване между я и точката в 

ИКорекция. 

 3 От меню „Вмъкване” изберете „Символ”. 

Появява се диалоговият прозорец „Символ”. 

 4 Натиснете етикета „Специални знаци”. 

Появява се съдържанието на етикета „Специални знаци”. 

 

 

 

 

 

 

 5 Изберете „Търговска марка” и натиснете бутона „Вмъкни”. 

Символът за търговска марка е вмъкнат в документа в текущата позиция на 

точката за вмъкване. 

Можете да намерите много често 

срещани символи и на етикета 

„Символи”. Щракнете, за да 

позиционирате точката на вмъкване 

в документа, където искате да 

вмъкнете символ и от етикета 

„Символи“ изберете символ и 

натиснете „Вмъкни“. Word вмъква 

символ в документа. Натиснете 

„Затвори“, за да затворите 

диалоговия прозорец „Символ“.  
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 6 Натиснете бутона „Затвори”. 

Диалоговият прозорец се затваря. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Добавяне на коментари 

Маркетинговият асистент иска да изпрати брошура до главния мениджър за преглед. 

Главният мениджър желае да включи бележки, обясняващи защо той предлага 

определени коментари, но не иска обясненията му да бъдат част от документ, а само 

негови промени. Той може да използва обяснителните бележки на Word, наречени 

коментари, без да прави промени в основното тяло на документа. Той вмъква 

коментари, когато желае да обясни специфична промяна, която е направил. 

 

 

 

За да вмъкнете коментар, вие трябва да маркирате текста, който ще коментирате и 

тогава да изберете от меню „Вмъкване” командата „Коментар”. Когато вмъкнете 

първия си коментар в документа, Word автоматично отваря лентата с инструменти 

„Преглеждане”, ако тя все още не е показана. Въведете вашия коментар в полето за 

изнесени текстове или прозореца „Преглеждане”. Word вмъква оцветени скоби около 

текста с коментар и добавя коментарите като изнесени текстове в полето на документа 

или прозореца „Преглеждане”. 

За да видите коментарите, прочетете съдържанието на изнесените текстове. Може също 

да посочите текст с коментар, за да видите подсказващия текст, показващ името на 

човека, направил коментара и датата и часа на коментара. За да редактирате или 

изтриете коментар, може да щракнете с десния бутон на мишката върху коментарния 

текст и тогава да изберете „Редактирай коментара” или „Изтрий коментара”. За да 

прегледате коментари, можете да натиснете бутоните „Предишна промяна или 

коментар” и „Следваща промяна или коментар”, за да се придвижите от един коментар 

на друг. За да отговорите на коментар, вие трябва да щракнете в изнесения текст или 

Вие може също да вмъквате 

коментари чрез показване на 

лентата с инструменти 

„Преглеждане” и тогава да натиснете 

бутона „Вмъкни коментар”. 
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коментарния текст в документа и след това да натиснете бутона „Вмъкни коментар”. 

Въведете вашия отговор като нов изнесен текст, който се появява. 

Ако Word не може да покаже целия текст от коментара в полето, може да отворите 

прозореца за преглед, за да видите целия коментар. Ако намирате полетата с коментари 

за разсейващи, може да ги изключите и да работите с коментари само в прозореца за 

преглед. За да покажете или скриете полетата, от меню „Инструменти” изберете 

„Опции”, за да отворите диалоговия прозорец „Опции”. Изберете етикета 

„Проследяване на поправките” и тогава маркирайте или отменете полето „Използвай 

изнесен текст” (оформление за печат и Web). За да покажете или скриете прозореца за 

преглед, натиснете бутона „Прозорец за преглед” от лентата с инструменти 

„Преглеждане”. В допълнение на показаната информация за коментари в документа, 

„Прозорецът за преглед” проследява промените в основната част на документа, горния 

и долния колонтитул и техните полета, в самите текстови полета, в бележките под 

линия и бележките в края. 

В това упражнение ще добавите коментари към брошура, ще покажете коментарите и 

след това ще ги промените. 

 1 Натиснете Ctrl+Home. 

Точката на вмъкване е позиционирана в началото на документа. 

 2 В първото изречения на втория абзац, маркирайте текста всеки втори вторник 

от месеца. 

 3 Отворете менюто „Вмъкване” и изберете „Коментар”. 

Word показва лентата с инструменти „Преглеждане”, слага цветни скоби около 

маркирания текст и поставя точката на вмъкване в полето за изнесени текстове. 
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 4 В полето за изнесен текст въведете Ще променяме ли деня за ежемесечна 

среща? 

Word добавя коментара към документа. 

 

 

 

 

5 Задръжте показалеца на мишката или върху полето за изнесен текст, или 

върху текста в скобите. 

Появява се подсказващ текст с името на преглеждащия и датата и часа на 

коментара. 

Името, датата и часът, 

които се появяват в 

подсказващия текст за 

вашия коментар, ще 

отразят текущо въведената 

информация за 

потребителя в Office XP и 

текущите дата и час. 
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 6 Преместете показалеца на мишката от текста в скобите или полето за изнесен 

текст. 

Подсказващият текст вече не се появява. 

7 Натиснете бутона „Прозорец за преглед” от лентата с инструменти 

„Преглеждане”. 

„Прозорецът за преглед” се отваря в дъното на екрана. 

 

 

 

 

 8 Маркирайте текста лично с консултантски услуги в първото изречение на 

третия абзац и тогава натиснете бутона „Нов коментар” от лентата с 

инструменти „Преглеждане”. 

Цветни скоби са поставени около маркирания текст, точката на вмъкване се 

появява в полето за изнесен текст и нова линия за коментар с името на 

преглеждащия, датата и часа на коментара се появяват в „Прозореца за преглед”. 

За да промените 

големината на „Прозореца 

за преглед”, посочете 

горния край на „Прозореца 

за преглед”, докато 

показалецът се промени на 

показалец за оразмеряване 

и тогава издърпайте края. 
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 9 Въведете Има ли по-добър термин за това или по-добър начин за 

перифразиране?. 

Текстът, който въвеждате, се появява едновременно в полето и в „Прозореца за 

преглед”. 

 10 Щракнете някъде в думата ИКорекция в последния абзац на документа 

и тогава натиснете „Вмъкване на нов коментар” от лентата с инструменти 

„Преглеждане”. 

Поставена е единична скоба на мястото на точката на вмъкване, отваря се поле 

за изнесен текст и нова линия за коментар в „Прозореца за преглед”. 

 11 Щракнете в пространството под новата линия за коментар в 

„Прозореца за преглед” и въведете Аз смятам, че тази точка трябва да бъде 

включена в списъка с услуги. 

Текстът, който въвеждате, се появява едновременно в полето за изнесен текст и 

в „Прозореца за преглед”. 

 

 12 Натиснете бутона „Прозорец за преглед” от „Лентата с инструменти 

Преглеждане”, за да затворите „Прозореца за преглед”. 
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Прозорецът за преглед се затваря. 

 13 Превъртете до първия коментар, който вмъкнахте в документа и щракнете 

вътре в полето за изнесен текст в края на въпроса, който въведохте там. 

Точката на вмъкване е поставена в полето за изнесен текст в края на 

съществуващия текст. 

 14 Натиснете клавиша за интервал и въведете Попитай Том за това. 

Коментарът е редактиран, за да включи и този допълнителен текст. 

15 Превъртете надолу, ако е необходимо, щракнете във втория коментар, за да го 

маркирате и след това натиснете бутона „Отхвърли избраните промени” от 

лентата с инструменти „Преглеждане”. 

Коментарът е изтрит и скобите са премахнати от текста. 

 

 

 

 

 16 От лентата с инструменти „Стандартни”, натиснете бутона „Запиши” и след 

това затворете документа. 

Word запазва документа и след това го затваря. 

Приключване на урока 

В този урок вие научихте как да използвате някои от инструментите на Word за 

редактиране и проверка, като как да проверявате правописа и граматиката в документ, 

търсене и заместване на текст, вмъкване на дати, часове и специални знаци. 

Ако не продължавате с друг урок: 

■ В горния десен ъгъл на прозореца на Word натиснете бутона „Затвори”. 

Програмата Word се затваря. 

Можете да изтриете 

коментар и чрез щракане с 

десния бутон на мишката 

върху него и след това 

избиране от контекстното 

меню на „Изтрий 

коментара”. 
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Кратък тест 

 1 Как се указва формат за датата, когато вмъквате текущата дата в документ? 

 2 При търсене на текстов низ как може да определите, че искате да търсите 

дума, която е със сходно звучене на тази, която търсите? 

 3 Ако често използвате дума, която е интерпретирана като правописна грешка 

коя команда от контекстното меню ви позволява да добавите тези дума към 

потребителския речник? 

 4 Какво означават червените и зелените вълнообразни линии в документ? 

 5 Как замествате текстов низ навсякъде в документа, без да трябва да го 

потвърждавате всеки път? 

 6 Как може да използвате диалоговия прозорец „Търсене и заместване”, за да 

покажете определена страница в текущия документ? 

 7 Как може да се вмъкне знака за запазена марка (®) в документ? 

Практика 

Упражнение 1: Ако е необходимо, стартирайте Word. Contoso Ltd. има клиент, който 

продава платове и иска да публикува статия за подпомагане на шиенето. 

Административният мениджър на Contoso Ltd. се е съгласил да редактира статията. 

Отворете документа Ruffles Article 06, намиращ се в подпапката Lesson06 на папката 

Word Processing Practice на вашия твърд диск. Проверете правописа и граматика и 

коригирайте всички грешки. Използвайте вашата преценка за това кои грешки трябва 

да бъдат игнорирани и кои трябва да бъдат променени. След това потърсете думата 

материал и я заместете навсякъде с думата плат. 

Важно 

Упражнение 2 надгражда Упражнение 1. Най-добре е тези упражнения да се изпълнят 

последователно. 
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Упражнение 2: Към последното изречение на втория абзац, което завършва с да 

закупите вашия материал, добавете следния текст: Така, когато сте направили 

заявка, вие ще бъдете сигурни, че ще закупите точното количество. Маркирайте 

изречението, което току-що добавихте и вмъкнете нов коментар, който съдържа 

Добавих това изречение, за да изясня как се доставя точното количество. 

Потърсете всяко срещане на точка с два интервала и ги заместете с точка и само един 

интервал. (Съвет: Може да се наложи да търсите в документа повече от веднъж, ако 

има срещания, където повече от два интервала са вмъкнати.) Запазете документа. 
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Работа с графични изображения 

След завършване на урока, ще можете да: 

 Вмъквате картини от файлове. 

 Вмъквате картини от картинната галерия на Microsoft. 

 Променяте размерите и позицията на картина. 

. 

Документи, които съдържат само текст, със сигурност могат да осигурят голямо 

количество информация на читателите, но те обикновено не са много интересни 

визуално. За щастие с Microsoft
®
 Word 2002 е лесно да се вмъкнат картини и други 

графични изображения във вашите текстови документи. Картина е всяко графично 

изображение, което е създадено чрез друга програма, заснето с цифрова камера или 

скенер, или свалено от уеб. Картините включват илюстрации, фотографии или всички 

картинни галерии, запазени в картинната галерия на Microsoft. 

В този урок вие ще научите как да вмъквате и редактирате картини и графични обекти 

в документ. 

За да изпълните действията в този урок, вие ще трябва да използвате файловете Tailspin 

Toys 07 и Balloon в папката Lesson07, намираща се в папката Word Processing Practice 

на вашия твърд диск. 

Вмъкване на картина от файл 

Вие може да избирате измежду десетина програми за създаване и редактиране на 

картини на вашия компютър. Няколко примера са Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Microsoft Paint, Paint Shop Pro и Microsoft PhotoDraw. Тези и други програми ви 

позволяват да създавате, редактирате и запазвате картини. Скенерът или цифровата 

камера са също полезни, когато трябва да заснемете и след това запазите картини като 

файлове на диска. И разбира се, милиони картинни файлове са достъпни за сваляне от 

уеб. 
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Contoso Ltd. има клиент, който притежава верига от магазини за развлекателни спортни 

стоки. Президентът на компанията иска брошура с картинни изгледи от планини, реки, 

пътеки, гори и др. Маркетинговият мениджър, въоръжен с цифрова камера, прави 

няколко живописни снимки сред природата. Тя може да запази снимките на диск и да 

ги вмъкне по-късно в брошурата. 

 

 

 

 

Ако имате картинни файлове на разположение на вашия твърд диск, на дискета или на 

CD-ROM, може да ги вмъкнете лесно във вашите Word документи. Картината се 

вмъква в мястото на точката на вмъкване. За да работите с картини, вие трябва да 

използвате изгледите на Word „Оформление за печат” и „Оформление за Web”, 

картините не се появяват в изглед „Нормален”. 

В това упражнение вие ще вмъкнете картина в Word документ от файл, запазен на 

вашия твърд диск. 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Отвори”. 

Отваря се диалоговият прозорец „Отваряне”. 

 2 Натиснете стрелката на полето „Търси в”, щракнете върху иконата на вашия 

твърд диск, щракнете два пъти върху папката Word Processing Practice и след 

това щракнете върху папката Lesson07. 

 3 Щракнете два пъти върху файла Tailspin Toys 07. 

Word отваря документа Tailspin Toys 07. 

 4 Изберете празния ред над реда със съдържание Лети нагоре, нагоре и 

надалече. 

 5 От меню „Вмъкване” посочете „Картина” и след това изберете „От файл”. 

Появява се диалоговият прозорец „Вмъкни картина”. 

Можете да превключите на 

изглед „Оформление за 

печат” и от лентата за 

състояние в долната част 

на прозореца на Word, чрез 

натискане на бутона 

„Страница”. 
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 6 Натиснете стрелката на „Търси в” и се придвижете до папката Lesson07, 

намираща се в папката Word Processing Practice. 

Графичните файлове в тази папка се появяват в диалоговия прозорец „Вмъкни 

картина”. 

Вместо да натискате 

бутона „Вмъкни”, вие може 

да щракнете два пъти 

върху името на файла в 

списъка, за да вмъкнете 

картината. 

Картината е вмъкната там, 

където е позиционирана 

точката на вмъкване. 

Празният ред, който вие 

избрахте преди да 

вмъкнете картината, вече е 

форматиран като 

центриран абзац. Ако 

точката на вмъкване беше 

в абзац, който е ляво 

подравнен, картината 

щеше да бъде подравнена 

по лявото поле на 

страницата. 
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7 Ако е необходимо, изберете Balloon и натиснете бутона „Вмъкни”. 

Картината е вмъкната в точката на вмъкване. 

 

8 От меню „Файл” изберете „Запиши като” и запазете документа като Tailspin 

Toys 07 Редактиран. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

 

 

 

Вмъкване на картина от картинната галерия 

Microsoft Office 2002 включва стотици готови за използване картини, които са 

достъпни от картинната галерия на Microsoft. Word се отнася към тези картини като 

графична колекция. Картинната галерия включва множество картини от живописни 

фонове до карти, сгради, хора и някои фотографии, които може да вмъкнете във всеки 

документ на Word. В зависимост от това, как Word е бил инсталиран на вашия 

компютър, стотици картини или само 144 може да са инсталирани на вашия твърд диск. 

Можете също да 

използвате картинната 

галерия и за преглед, и 

вмъкване на звукови и 

видео файлове в 

документа. 
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Използвайте картинната галерия, за да добавите нагледно усещане към документа, за да 

разделите текста на документа или да помогнете за илюстриране на ключови моменти в 

него. 

 

 

 

Маркетинговият мениджър на Contoso Ltd. е създала паметна бележка, напомняща на 

нейните колеги за предстоящото празнично парти в офиса. Тя използва картина на 

снежинки и снежен човек в бележката, за да направи изгледа на документа по-забавен. 

Тя е намерила тези изображения в картинната галерия. 

Много изображения от графичната колекция са запазени в графичния формат WMF 

(Windows Metafile), което означава, че изображението може да бъде разгрупирано. 

Когато разгрупирате картина от графичната колекция, всеки компонент (или отделна 

част) от картината е дефиниран като отделен графичен обект и може да бъде 

независимо променян. Представете си, че вие вмъкнете WMF картина, която показва 

няколко балона и ленти. Ако щракнете с десния бутон на мишката върху картината и 

след това изберете „Редактиране на картина”, вие може да редактирате отделните части 

на картината самостоятелно. Например вие може да изтриете или премахнете лента или 

да промените цвета на балон. 

В това упражнение вие ще прегледате изображенията от графичната колекция на 

картинната галерия, намираща се в прозореца Insert Clip Art и след това ще вмъкнете 

картина от графичната колекция в текущия документ. 

 

 

 

 

 

 1 Натиснете Ctrl+Home. 

Точката на вмъкване се придвижва до началото на документа. 

За да вмъкнете картина от 

картинната галерия, трябва 

да използвате изглед 

„Оформление за печат”. 

Преди да се отвори 

прозореца за задачи Insert 

Clip Art, може да се появи 

поле с въпрос дали искате 

да добавите клипове към 

органайзера. Ако видите 

този диалогов прозорец, 

изберете „По-късно”.  
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 2 От меню „Вмъкване” посочете „Картина” и изберете „Графична колекция”. 

Появява се прозорецът за задачи Insert Clip Art. 

 

 

 

 

 3 Натиснете стрелката под полето Results must be и размаркирайте всички 

медийни типове файлове без Clip Art. 

 4 В полето Search text, въведете фойерверки и натиснете бутона Search. 

В прозореца за задачи Insert Clip Art се показват миниатюрни версии на 

достъпните картини, които отговарят на ключовата дума за търсене. 

Можете да имате достъп до 

прозореца Insert Clip Art и 

чрез натискане на бутона 

Insert Clip Art от лентата с 

инструменти „Рисуване”. 
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5 Посочете изображение с фойерверк и след това натиснете сочещата надолу 

стрелка, която се появява отдясно на картината. 

Появява се менюто с опции. 

В зависимост от това, как е 

бил инсталиран Word на 

вашия компютър, вашият 

прозорец Insert Clip Art 

може да показва повече 

или по-малко картини от 

показаните изображения. 

За да видите повече 

картини наведнъж, 

щракнете върху сочещата 

наляво стрелка близо до 

горната част на прозореца 

за задачи, за да разширите 

прозореца.  

Вие може също да 

издърпате картина от 

„Графичната колекция” във 

вашия документ или просто 

да щракнете върху картина, 

за да я вмъкнете.  
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 6 Натиснете опцията от меню Insert. 

 

 

 

 

 

7 В горния десен ъгъл на прозореца за задачи Insert Clip Art натиснете бутона 

„Затвори”. 

Картината е вмъкната в горния ляв ъгъл на документа и прозорецът за задачи се 

затваря. 

 8 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Промяна на размера на картина 

След вмъкване на картина в Word документ, можете лесно да увеличите или намалите 

размера на картината. Вие ще започнете с избиране на картина. Когато е избрана, 

картината показва осем манипулатори за размера (малки бели или черни квадратчета) 

около нейната граница (рамка). 

Забележете, че текстът 

върху поканата е разместен 

там, където картината е 

била вмъкната и е 

преместен надолу върху 

страницата.  
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За да промените размерите на картина, използвайки манипулаторите за размера, 

щракнете върху картината, за да я изберете. Можете да издърпате левия или десния 

манипулатор – за да промените хоризонталната ширина на картината и горния или 

долния манипулатор – за да промените вертикалната височина на картината или 

манипулатор в ъгъла, за да промените височината и ширината едновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

Може да използвате и диалоговия прозорец „Форматиране на картина”, за да 

оразмерите картината до определена височина и широчина. За оразмеряване на 

картина, използвайки диалоговия прозорец „Форматиране на картина”, щракнете два 

пъти върху картината, която искате да оразмерите и натиснете етикета „Размер”, ако е 

необходимо. Щракнете върху стрелките „Височина” и „Ширина” в частта „Мащаб до 

желания процент”. 

Често, когато вмъкнете картина, ще откриете, че обтичането на текста около (или 

ограждащ) картината не е в желания от вас вид. Можете да промените стила на 

обтичане на текста чрез използване на лентата с инструменти „Картина” или 

„Рисуване”. Лентата с инструменти „Картина” се появява винаги, когато сте избрали 

картина. 

 

За да покажете лентата с инструменти „Рисуване”, посочете „Ленти с инструменти” от 

меню „Изглед” и натиснете „Рисуване” или изберете бутона „Лента с инструменти за 

рисуване” от лентата с инструменти „Стандартни”. За да промените стила на обтичане 

на текста, натиснете бутона „Обтичане на текст” от лентата с инструменти „Картина” и 

Промяната на размерите на 

картина хоризонтално или 

вертикално могат да я 

изкривят, защото 

оригиналните пропорции на 

картината са променени. За 

да избегнете изкривяване, 

използвайте ъгловите 

манипулатори за размери, 

за да промените картината, 

така че оригиналните 

пропорции да останат 

непроменени.  
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изберете желания стил на обтичане. Друг начин е да натиснете бутона „Рисуване” от 

лентата с инструменти „Рисуване”, да посочите „Текст на повече редове” и тогава да 

изберете желания стил на обтичане от менюто. 

 

Тези стилове на обтичане са достъпни от лентите с инструменти „Рисуване” и” 

Картина”: 

Стил на 

обтичане на 

текста  

Бутон Ефект 

„В текстов ред” 
 

Поставя обект в точката на 

вмъкване в текстовия ред на 

документа. 

„Квадрат” 
 

Обтича текста около всички 

четири граници (страни) на 

картината. 

„Плътно” 
 

Обтича текста около самата 

картина, често вътре в 

границите на картината. 

„Зад текста” 
 

Позволява текста да бъде 

показан върху картината. 

Можете да промените 

стила на обтичане и чрез 

двойно щракване върху 

картината и избиране на 

етикета „Оформление” от 

диалоговия прозорец 

„Форматиране на картина”. 

В този диалогов прозорец 

са достъпни допълнителни 

стилове на обтичане чрез 

натискане на бутона 

„Разширени”.  
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„Пред текста” 
 

Позволява картината да бъде 

показана върху текста. 

„Отгоре и 

отдолу” 

 
Позволява на текста да се 

обтича отгоре и отдолу на 

картината, но не около лявата 

или дясната граница (страна) на 

картината. 

„През” 
 

Текстът се обтича по същия 

начин като при стила Плътно, 

но текстът се обтича и през 

всяко празно пространство в 

графичното изображение. 

„Редактирай 

точките от 

контура” 

 
Дава възможност за оформяне 

на специфични точки на 

обтичане на обекта. 

Съвет 

Водните знаци са бледи картини или текст, които се появяват слабо във фона на вашия 

отпечатан документ. Вие може да използвате картина, като например логото на 

компанията за воден знак или може да използвате думи като СПЕШНО, Поверително 

или Чернова. 

В това упражнение вие ще намалите размера на картина от графичната колекция чрез 

използване на манипулаторите за размер и тогава ще промените стила на обтичане на 

текста за картината. 

 1 Натиснете картината с фойерверки в горния ляв ъгъл на документа. 

Картината е маркирана и осем черни манипулатора за размер се появяват около 

периметъра на картината. 
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 2 Позиционирайте курсора на мишката над долния десен манипулатор, докато 

той стане двойна диагонална стрелка и я издърпайте наляво, докато 

фойерверките заемат около половината от първоначалния размер, както е 

показано на следващата фигура. 

 

 3 От лентата с инструменти „Картина” натиснете бутона „Обтичане на текст”. 

Появява се менюто със стилове за обтичане на текста. 

 

 

 

 

 

 4 Натиснете бутона „Пред текста”. 

Текстът се връща в началото на документа, а картината с фойерверките остава 

на същата позиция. 

 5 Щракнете някъде извън картината, за да я размаркирате. 

Картините обикновено 

изглеждат по-добре, ако ги 

намалите, вместо да ги 

увеличите. Например точно 

както снимките ще станат 

зърнести, ако ги увеличите, 

картините могат да станат 

замъглени, ако ги 

увеличите много повече от 

техния оригинален размер. 
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Горната част на вашия документ трябва да изглежда подобно на илюстрацията, 

показана по-долу. 

 

  

 

 

 

 

 6 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Визуализация 

печат”. 

Документът се появява в прозореца „Визуализация”, показвайки как ще 

изглежда документа, когато бъде отпечатан. 

 7 От лентата с инструменти „Визуализация”, натиснете бутона „Затвори”. 

Документът се връща в изглед „Оформление за печат”. 

 8 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Вие може да създадете мигащ 

ефект за текста, както и други 

текстови ефекти, чрез 

маркиране на текст, избиране на 

„Шрифт” от меню 

„Форматиране”, натискане на 

етикета „Текстови ефекти” и 

избиране на някой от ефектите 

за анимация от появилия се 

списък. Тези текстови ефекти не 

се появяват при отпечатване на 

документ.  
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Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

 

 

 

 

 

 

Преместване на картина 

Маркетинговият мениджър на Contoso Ltd преглежда оформлението на брошура, 

създадена от един от нейните асистенти. Без да иска, асистентът е разместил няколко 

картини. Вместо да изтрива сегашните картини и да ги вмъква отново на подходящите 

места, маркетинговият мениджър може да си спести време и да издърпа картините на 

новите места. Вие може също да прикрепите или закотвите картина към символ за 

абзац, така че ако преместите абзаца, картината автоматично ще бъде преместена с 

него. В допълнение, вие може да преместите или “избутате” картина на малки 

разстояния чрез маркиране на картината и натискане на клавишите със стрелки. Ако 

искате да преместите обект само хоризонтално или вертикално, натиснете Shift, докато 

дърпате. 

 

 

 

 

 

Вие може да изберете 

няколко рисувани обекти 

или картини наведнъж и 

тогава да ги позиционирате 

или преоразмерите 

едновременно. За 

маркиране на няколко 

обекта, натиснете бутона 

„Още автофигури” от 

лентата с инструменти 

„Рисуване”. Стрелката се 

променя на ляво сочеща 

стрелка. Издърпайте 

показалеца, за да 

очертаете рамка около 

всички обекти, които искате 

да маркирате. 

Етикетът „Оформление” от 

диалоговия прозорец 

„Форматиране на картина” 

включва няколко опции за 

нагласяване на мястото на 

картината върху страницата и за 

контролиране на начина, по който 

текстът се обтича около 

картината. (Някои от тези опции 

са достъпни само при натискане 

на бутона „Разширени” от етикета 

„Оформление”.) 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

173 

 

За да позиционирате картина по отношение на страница, абзац или друга котва, 

маркирайте обекта, който искате да преместите. От меню „Форматиране” изберете 

„Картина”. В диалоговия прозорец „Форматиране” изберете етикета „Оформление” и 

натиснете бутона „Разширени”. Вие може да използвате този метод за позициониране 

на други обекти, включително WordArt и „Автофигури”. 

В диалоговия прозорец „Допълнително оформление” натиснете етикета „Място на 

картината” и изберете вариантите, които желаете за хоризонталното и вертикалното 

позициониране. Например може да подравните картина хоризонтално по отношение на 

поле, страница, колона или символ. Вие също може да зададете точна числова позиция 

за картината по отношение на страница, абзац и т.н. 

 

 

 

 

 

 

Приключване на урока 

В този урок вие се научихте да вмъквате и преоразмерявате картини от файл и от 

картинната галерия. 

Ако продължавате с друг урок: 

■ От меню „Файл” изберете „Затвори”. Ако Word ви предложи да запазите 

промените, изберете „Не”. 

Word запазва и затваря файла. 

Ако не продължавате с друг урок: 

■ От меню „Файл” изберете „Изход”. Ако Word ви предложи да запазите промените, 

изберете „Не”. 

Файлът се затваря и програмата Word се затваря. 

За да сте сигурни, че картината се 

мести нагоре или надолу с абзаца, 

към който е прикрепена, от 

диалоговия прозорец 

„Допълнително оформление”, 

отбележете „Мести обекта заедно 

с текста”. За да сте сигурни, че 

картината остава прикрепена към 

същия абзац, когато местите 

абзаца, от диалоговия прозорец 

„Допълнително оформление” 

изберете „Неподвижен обект”. 
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Кратък тест 

 1 Определете два начина, които може да използвате за промяна на размера на 

картина. 

 2 Кои два начина може да използвате, за да вмъкнете картина от диалоговия 

прозорец Insert Clip Art? 

 3 Когато маркирате картина се появяват малки квадратчета около периметъра. 

За какво се използват тези квадратчета? 

 4 Коя команда от менюто използвате, за да вмъкнете картина, която съществува 

в друг файл и не е част от картинната галерия?  

 5 Коя команда използвате, за да вмъкнете картина от картинната галерия? 

Практика 

Упражнение: Отворете нов празен документ и създайте покана за официалното 

откриване на кафене. Въведете следния текст в поканата. Използвайте картинната 

галерия за добавяне на картина, свързана с кафе или пекарна и позиционирайте 

картината под поканата. 

Каним Ви да отпразнуваме 

Официалното откриване на  

Четвъртото кафене 

5678 Main Street, Burlington, Vermont 

В събота, 06 ноември 2004 г., от 18:30 ч. 

Осигурени са вечеря и забавление. 

Запазете документ като Откриване на кафене. 
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Работа с колони 

След завършване на урока, ще можете да: 

 Създавате колони. 

 Настройвате ширина на колони. 

 Настройвате разстояние между колони. 

 Вмъквате прекъсване за нова колона. 

Отваряйки речник, вестник или брой на вашето любимо списание, вие често ще видите 

текст, показан в колони. В текстообработката колони са две или повече текстови части, 

при които текстът продължава в началото на следващата колона, когато първата колона 

е запълнена. (Колоните могат да съдържат също картини и обекти.) Много изследвания 

относно четливостта показват, че хората са по-склонни да четат внимателно текст, 

когато дължината на редовете е по-къса. Ето защо повечето вестници и списания 

форматират текста в колони, които обикновено са широки не повече от 7,6 cm. 

Вие може да използвате Microsoft
®
 Word 2002, за да форматирате лесно текст в колони. 

Въпреки че колоните не винаги са подходящи (вие най-вероятно няма да ги използвате 

в писма, паметни бележки или много бизнес отчети), те работят добре при бюлетини, 

брошури, индекси и списъци. Понякога колоните могат дори да ни помогнат да 

направим документа по-къс, обикновено, когато повечето редове от текста са къси. 

Например, ако въведете имена на всички термини от речника в тази книга и натискате 

Enter след всеки термин, вие ще имате десетина страници от текст, но много празно 

пространство от дясната страна на документа. Ако въведете термините, използвайки 

две или три колони на страница, речникът ще заеме много по-малко страници. 

В зависимост от това как полетата са зададени в Word документ, вие може да създадете 

най-много 12 колони на страница, въпреки че вие рядко ще се нуждаете от повече от 

пет или шест колони на страница. След като определите колоните в документа и 

въведете текст, така че да продължава в колони, вие ще откриете, че може да подобрите 

форматирането чрез ръчно променяне на някои прекъсвания на края на колоната, 

особено, когато колоната завършва в средата на изречение. Mоже също да искате да 
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адаптирате колони чрез промяна на ширината, дължината или разстоянието между 

колоните. Имате възможност да изпълните всички тези задачи по форматирането в 

Word. Дори можете да добавите вертикална линия между колоните, за да подобрите 

вида на вашия документ. 

В този урок вие ще научите как да преобразувате текста на брошура в колони и 

настроите форматирането за различни части от брошурата. 

За да изпълните действията в този урок, вие ще трябва да използвате файла Brochure 08 

в папката Lesson08, намираща се в папката Word Processing Practice на вашия твърд 

диск. Този документ е създаден, за да обясни услугите за връзки с обществеността, 

предлагани от Contoso Ltd. 

Създаване на колони 

Преди да започнете промяната на документа, за да създадете колони, е важно да 

помислите как вие бихте искали да изглеждат колоните на страницата, колко колони 

желаете и как бихте искали те да са форматирани. По-долу е посочен списък, които 

трябва да имате предвид при използване на колони: 

■ Ширината на страницата минус лявото и дясното поле. 

■ Ако дясното и лявото поле на страницата са по 5,0 cm всяко, ширината на 

документа става много малка. Помнете, че също трябва да оставите разстояние 

между колоните. Колкото по-широка искате да е страницата, толкова по-малки 

трябва да са полетата на страницата, за да поберат текста и колоните. 

■ Броят колони, които искате да се показват на страницата. 

■ Повечето документи, които използват колони, имат между две и три колони на 

страница. Колкото повече колони имате на страница, толкова по-тесни стават 

колоните. По-тесните колони водят до нарастване на броя на пренесените думи и 

правят документа по-труден за четене. 

■ Дължината на всяка колона. 
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■ Дължината на всяка колона определя докъде се простира текстът до долната част 

на страницата. 

■ Пространството между колоните. 

■ Стандартното разстояние между колоните е 1,2 cm. Ако имате по-малко 

разстояние между колоните, страницата става трудна за четене. Колкото по-голямо 

е разстоянието между колоните, толкова по-малки стават колоните и отново 

документът е по-труден за четене. 

 

 

 

 

Можете бързо да създадете колони с равна ширина чрез използване на бутона „Колони” 

от лентата с инструменти „Стандартни”. Когато натиснете бутона Колони, Word 

показва графично меню, което може да използвате за определяне на броя на колоните, 

които желаете. Може също да използвате диалоговия прозорец „Колони” за създаване 

на колони с равна или различна ширина, или може да зададете всяка колона на 

определен размер. След като укажете форматирането на колоните, вие може да 

модифицирате колоните чрез използване на диалоговия прозорец „Колони” или чрез 

линийката. Ако зададете колони в съществуващ документ, но не сте маркирали някакъв 

текст, Word оформя целия документ в колони, използвайки форматирането, което сте 

указали. 

 

 

 

Ако искате само определени части от документа да бъдат форматирани в колони, първо 

трябва да маркирате текста, който искате да форматирате в колони и тогава да 

приложите форматиране на колони към селекцията. Word автоматично вмъква 

прекъсвания в началото и края на маркирания текст и представя текста в колони. В 

В следващите упражнения 

лентите с инструменти 

„Стандартни” и 

„Форматиране” са 

разграничени. 

За да представите текст в 

повече от четири колони, 

вие трябва да използвате 

диалоговия прозорец 

„Колони”. От меню 

„Форматиране” изберете 

„Колони” и въведете броя 

колони, който желаете. 
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Word нов раздел е част от документа, която може да има самостоятелно форматиране 

на страница, независимо от форматирането на другите части от същия документ. 

За да създадете колони с равни ширини, маркирайте текста, който искате да бъде 

форматиран като колони. От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона 

„Колони” за показване на менюто „Колони” и изберете броя колони, който желаете. 

Можете да използвате Word и за създаване на колони с различна ширина. Възможно е 

това да се наложи за създаване на уникално оформление или за да поберете различни 

типове текст (например списък от теми в тясна колона и описание на темите в по-

широка колона). 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да създадете колони с различна ширина, маркирайте текста за форматиране и от 

меню „Форматиране” изберете „Колони”, за да покажете диалоговия прозорец 

„Колони”. За създаване на две колони с различна ширина в частта „Предварителни  

типове” изберете „Ляво”, за да направите лявата колона по-тясна или „Дясно”, за да 

направите дясната колона по-тясна. 

Маркетинговият мениджър на Contoso Ltd. е взела решение да преформатира 

брошурата, която описва услугите, предлагани от компанията. По-специално, тя иска 

текстът да се появява в колони. 

В това упражнение вие ще форматирате цялата брошура на Contoso Ltd. в колони, като 

използвате бутона „Колони” и тогава ще форматирате част от текста като колони с 

различна ширина посредством диалоговия прозорец „Колони”. 

 
За да научите повече за форматиращите 

знаци, вижте Урок 5, “Промяна на 

оформлението на документ.” 

За да създадете 

адаптирани колони чрез 

диалоговия прозорец 

„Колони”, въведете 

желания брой колони в 

полето „Брой колони” и 

изчистете отметката на 

полето „Еднакво широки 

колони”. След това 

въведете желаните 

размери в полетата 

„Ширина”. (Вие ще 

промените широчината на 

колони в упражнение  

по-нататък.) 
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 1 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Отвори”. 

Появява се диалоговият прозорец „Отваряне”. 

 2 Натиснете стрелката на полето „Търси” в, придвижете се до папката Word 

Processing Practice на вашия твърд диск и тогава щракнете два пъти върху 

папката Lesson08. 

 3 Щракнете два пъти върху файла Brochure 08. 

Диалоговият прозорец „Отваряне” се затваря и файлът Brochure 08 се появява в 

Word. 

 4 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Покажи/Скрий”, 

ако е необходимо, за да покажете форматиращите знаци. 

Форматиращите знаци се появяват в документа. 

 5 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Колони”. 

Появява се менюто „Колони”. За разлика от много менюта, менюто „Колони” е с 

графично представяне, което може да използвате за определяне на броя колони в 

документа или част от документа. 

 

 6 Натиснете третата колона в менюто. 

Текстът в целия документ е подреден в три колони. Обектът WordArt се появява 

върху част от текста най-отгоре на страницата. 

Вие не сте ограничени до четири 

колони, както на пръв поглед 

изглежда менюто „Колони”, 

избрано от лентата с инструменти 

„Стандартни”. За създаване на 

повече от четири колони, 

издърпайте графично 

представеното  меню „Колони” 

надясно, за да разширите менюто 

до шест колони и изберете 

желания брой колони. 
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 7 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Отмени”. 

Документът се връща към първоначалното оформление. 

8 Позиционирайте точката на вмъкване отляво на знака за абзац под 

подзаглавието Мрежата на Contoso Ltd. 

 9 Маркирайте знака за абзац и целия текст под подзаглавието Мрежата на 

Contoso Ltd. Уверете се, че сте маркирали знака на последния абзац в тази 

селекция, но не включвайте подзаглавието Услугите на Contoso Ltd. или друг 

текст под това заглавие. 

 10 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Колони” и от 

меню „Колони” изберете две колони. 

Маркираният текст се форматира в две колони. 

 11 Щракнете някъде в документа, за да размаркирате текста. 

За маркиране на голямо количество 

текст, щракнете и позиционирайте 

точката на вмъкване в началото на 

текста, задръжте клавиша Shift и 

след това щракнете отдясно на 

последната дума, която искате да 

маркирате. 
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 12 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете стрелката на полето 

„Мащабиране” и изберете „Цялата страница”. 

13 Маркирайте целия текст под подзаглавието Услугите на Contoso Ltd. 

(включително и списъка с водещи символи), но не маркирайте подзаглавието. 

 14 От меню „Форматиране” изберете „Колони”. 

Появява се диалоговият прозорец „Колони”. 

Уверете се, че маркирате 

текста до края на 

документа на втората 

страница, а не само до края 

на първата страница. 
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 15 В частта „Предварителни типове” изберете „Дясно” и натиснете ОК. 

Разделът от текста е форматиран в две колони и лявата колона е по-широка от 

дясната колона. 

 16 Щракнете някъде в документа, за да размаркирате текста. 

 17 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете стрелката на полето 

„Мащабиране” и изберете 75%. 

Оформлението на документа е показано като 75 процента от действителния 

размер. 

 18 От меню „Файл” изберете „Запиши като” и запазете документа в папката 

Lesson08 под името Брошура 08 Редактирана. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Процентът на мащабиране, 

появяващ се в полето 

„Мащабиране”, може да 

варира според размера на 

вашия монитор и броя и 

позициите на лентите с 

инструменти, които са 

отворени. 
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Определяне на ширината на колона  

В предишното упражнение, вие видяхте как да използвате частта „Предварителни 

типове” в диалоговия прозорец „Колони” за създаване на колони с различна ширина. 

Можете да промените и ширината на колона или от линийката, или от настройките за 

ширина в диалоговия прозорец „Колони”. В зависимост от това колко широки или 

тесни правите колоните, разстоянието между колоните може автоматично да се 

разшири или стесни. 

Например, ако укажете в диалоговия прозорец „Колони”, че искате пет колони, Word 

автоматично форматира колоните с равна ширина и разредка. Ако направите една от 

колоните по-широка в полето „Ширина”, всички останали колони автоматично стават 

по-тесни, за да се пригодят към по-широката колона. Ако искате да промените 

ширините на колони, трябва да проверите областта „Визуализация” в диалоговия 

прозорец „Колони”, когато променяте настройките, за да видите как другите колони са 

повлияни от промените. 

 

В това упражнение вие ще промените ширините на колони чрез използване на 

диалоговия прозорец „Колони” и чрез линийката. 

 

 

 

 1 Щракнете някъде под подзаглавието Услугите на Contoso Ltd. 

 2 От меню „Форматиране” изберете „Колони”.  

Появява се диалоговият прозорец „Колони”. 

 3 В полето „Ширина” за първата колона, изберете съдържанието, въведете 11,5 

и натиснете Tab. 

Може да използвате и 

горната и долната стрелка 

отдясно на полето 

„Ширина”, за да промените 

ширина на колона с 

изменение от 1,2 cm. 
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Ширината на колона 2 автоматично се променя на 6,3 cm, за да нагласи 

свободното пространство според ширината на лявото и дясно поле, ширината на 

колона 1 и пространството между колоните е изчислено. 

 4 Натиснете OK. 

Ширината на колоните е нагласена според размерите, които сте въвели. 

5 Върху линийката позиционирайте показалеца на мишката над маркера 

„Преместване на колона”, докато показалецът приеме форма на двойна стрелка. 

Задръжте клавиша Alt и издърпайте маркера наляво, така че лявата колона да е 

широка 10,8 cm (което означава, че дясната колона ще бъде широка 7,0 cm). 

 

 

 

 

 

 

 6 Освободете клавиша Alt. 

Ширината на колоната е нагласена. 

 7 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Настройка на разредката на колони 

Ако искате да промените разстоянието между колони, вие може да използвате 

диалоговия прозорец „Колони” или линийката, за да настроите разстоянието. Ако 

използвате диалоговия прозорец „Колони”, прегледайте как промените се отразяват на 

колоните. 

 

 

 

 

Размерите в полетата 

„Разредка” показват празното 

пространство, което се 

показва между всяка колона. 

Не пропускайте да видите в 

областта „Визуализация” как 

промените се отразяват на 

другите колони.  

Не е необходимо да 

задържате клавиша Alt, 

когато издърпвате маркера 

„Преместване на колона”, 

но правейки го, вие може 

да видите мерките на 

ширините на колони, така 

че да сте по-точни. 
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Например създавайки брошура, маркетинговият мениджър определя в диалоговия 

прозорец „Колони”, че иска да използва две колони. Word визуализира предварително 

колоните, и двете с ширина от по 8,9 cm. Разредката между колоните е зададена на 1,2 

cm. Маркетинговият мениджър решава да експериментира и указва разредката на 6,2 

cm, но когато тя прави това, ширината на първата колона автоматично се променя на 

3,8 cm, а ширината на втората колона остава 8,9 cm. Разочарована от резултатите, 

мениджърът задава ширината на втората колона на 3,8 cm, което автоматично променя 

ширината на първата колона на 6,2 cm. На нея и харесва предварителната визуализация, 

така че тя прилага настройките към брошурата. 

За да промените разредката на колони чрез линийката, щракнете някъде в частта, която 

съдържа колони, които искате да промените. Линийката показва маркера „Преместване 

на колона”. Позиционирайте показалеца на мишката от десния край на маркера 

„Преместване на колона”, докато видите подсказващ текст Ляво поле и издърпайте 

маркера до новата позиция. 

В това упражнение вие ще промените разредката между колони чрез използване на 

диалоговия прозорец „Колони”. 

 1 Щракнете някъде в частта под заглавието Мрежата на Contoso Ltd. 

 2 От меню „Форматиране” изберете „Колони”. 

Появява се диалоговият прозорец „Колони”. 

 3 Махнете отметката в полето „Еднакво широки колони”, ако е необходимо. 

 4 Изберете размера в полето „Разредка” за колона 1, въведете 0,2 и натиснете 

Tab. 

Ширината на втората колона се променя на 9,9 cm. 

 5 Изберете размера в полето „Ширина” за първата колона, въведете 9,4 и 

натиснете Tab. 

Ширините и на двете колони са променени на 9,4 cm. 

 6 Натиснете OK. 
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Диалоговият прозорец „Колони” се затваря и разредката между колоните се 

променя. 

 7 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете стрелката на полето 

„Мащабиране” и изберете „Цялата страница”. 

Оформлението на документа е показано като цяла страница на вашия екран. 

 8 Щракнете някъде в частта с двете колони под подзаглавието Услугите на 

Contoso Ltd. 

 9 От меню „Форматиране” изберете „Колони”. 

Появява се диалоговият прозорец „Колони”. 

 10 Изберете размера в полето „Разредка”, въведете 0,2 и натиснете Tab. 

Ширината на втората колона се променя на 8,0 cm. 

 

 

 

 11 Натиснете OK. 

Диалоговият прозорец „Колони” се затваря и разредката между колоните е 

променена. 

Вие също може да 

вмъкнете ръчно прекъсване 

на колона чрез натискане 

на Ctrl+Shift+Enter. 
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 12 Натиснете стрелката на полето „Мащабиране” и изберете 75%. 

Документът се показва на 75 процента от действителния размер. 

 13 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Вмъкване на прекъсване на колона 

Когато текст в колона достигне или долното поле на страница, или следващото 

прекъсване, текстът продължава в следващата колона на тази страница или раздел. 

Когато текстът достигне края на последната колона на страница, текстът продължава в 

първата колона на следващата страница. Вие може да преодолеете автоматичните 

прекъсвания на колона, които Word създава, чрез ръчно вмъкване на прекъсване на 

колона. 

За да вмъкнете ръчно прекъсване на колона, позиционирайте точката на вмъкване на 

мястото, където желаете да вмъкнете прекъсване. От меню „Вмъкване” изберете 
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„Прекъсване”. В диалоговия прозорец „Прекъсване” изберете опцията „Нова колона” и 

натиснете OK. 

За да изтриете прекъсване на колона, уверете се, че бутона „Покажи/Скрий ¶” е избран 

от лентата с инструменти „Стандартни”, изберете маркера „Нова колона” и натиснете 

Delete. 

В това упражнение вие ще създадете прекъсване на колона във втората колона, за да 

видите резултатите и тогава ще изтриете прекъсването на колона. 

 1 Щракнете в последния раздел, за да позиционирате точката на вмъкване в 

началото на третия абзац (който започва със С разбирането за…). 

 2 От меню „Вмъкване” изберете „Прекъсване”. 

Появява се диалоговият прозорец „Прекъсване”. 

 

 3 Изберете варианта „Нова колона” и натиснете OK. 

Първата колона свършва там, където е прекъсването на колона. 

Забележете, че 

прекъсването на колона 

премества две точки от 

списъка с водещи символи 

на втората страница, което 

е нежелан резултат. 
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 4 Натиснете маркера за „Нова колона” и натиснете Delete. 

Прекъсването за колона е премахнато и колоната е форматирана по начина, 

както преди да вмъкнете прекъсването. 

 5 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Приключване на урока 

В този урок научихте как да използвате възможностите на Word за форматиране на 

колони. Вие научихте също как да създавате колони, как да настройвате ширината и 

разредката на колони и как да вмъквате ръчно прекъсване на колона. 

Ако продължавате с друг урок: 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете „Запиши”. 

Word запазва документа. 

 2 От меню „Файл” натиснете „Затвори”, за да затворите документа. 

Word затваря файла. 

Ако не продължавате с друг урок: 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете „Запиши”. 
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Word запазва файла. 

 2 От меню „Файл” изберете „Изход”. 

Програмата Word се затваря. 

Кратък тест 

 1 Кой е най-бързият начин за създаване на колони с равна ширина? 

 2 Ако искате да дефинирате колони с различна ширина кое поле с отметка 

трябва да изчистите от диалоговия прозорец „Колони”? 

 3 Кои два начина може да използвате, за да промените ширината на колона в 

документ? 

 4 Ако форматирате документ като колони и по-късно решите, че вие не искате 

колони как може да премахнете форматирането като колони? 

 5 Как лявото и дясното поле влияят, когато дефинирате колони в документ? 

 6 Когато променяте разредката между две колони как се повлияват колоните? 

 7 Какво се случва, ако дефинирате колони в съществуващ документ, но не 

маркирате текст? 

Практика 

Упражнение 1: Отворете документа Industries Services 08 в папката Lesson08, 

намираща се в папката Word Processing Practice. Форматирайте първата част от 

документа като две колони с равни ширини, включително заглавието в началото и 

последната част (частта под подзаглавието Ние познаваме вашия бизнес). Запазете 

документа като Промишлени услуги 08 Редактиран. 

Важно 

Трябва да изпълните Упражнение 1, за да продължите с  

Упражнение 2. 
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Упражнение 2: Използвайки файла Промишлени услуги 08 Редактиран, нагласете 

ширините на колоните, които вие току-що създадохте, така че лявата колона да е два 

пъти по-голяма от дясната (10,0 cm за първата колона и 5,0 cm за втората) и променете 

разредката между двете колони на 0.2. Форматирайте последната част от документа 

като четири колони, без да включвате подзаглавието и променете разредката между 

четирите колони на 0.2. 

Упражнение 3: Отворете нов празен документ и създайте бюлетин за организацията, в 

която сте включени. Този бюлетин трябва да съдържа информация за предстоящи 

събития, важни дати и може би статия, описваща минало събитие. Използвайте 

инструментите, които изучихте в този урок, както и в други уроци (като вмъкване на 

картина или графично изображение) за подобряване на вида на бюлетина. Запазете и 

затворете бюлетина. 

Упражнение 4: Създайте брошура, която рекламира вашите услуги за поддържане на 

тревни площи. Тази брошура трябва да бъде отпечатана пейзажно и трябва да има 3 

колони с равни ширини (така че брошурата да може лесно да бъде сгъната на три). 

Уверете се, че има достатъчно разстояние между колоните, за да е лесна за четене. 

Съдържанието трябва да включва, заедно с другите неща, името на вашата компания, 

райони, в които вашите услуги са достъпни, ориентировъчни цени за услугите и 

телефонен номер, на който може да бъдете намерени. Подобрете брошурата с графични 

изображения. Запазете, отпечатайте и затворете брошурата. 

Упражнение 5: Word предлага и други възможности за подпомагане на оформлението 

на текст върху страница. Тази възможност се нарича граници на колони. Въведете 

Граници на текста в полето Въведете въпрос и след това изберете Показване или 

скриване вестникарския стил на границите на колоните. Прочетете предоставената 

информация в помощния Word файл, за да разберете как да включите/изключите тази 

опция. Отворете един от документите, които създадохте в тези упражнения, включете 

тази опция и експериментирайте с нея. Наблюдавайте как тя може да подпомогне 

поместването на текст, графики и обекти. Когато свършите, затворете документа, без да 

запазвате промените. 
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Работа с таблици 

След завършване на урока, ще можете да: 

 Вмъквате таблица. 

 Се придвижвате в таблица и маркирате клетки на таблица. 

 Обединявате клетки на таблица. 

 Вмъквате и изтривате колони и редове. 

Таблиците предлагат удобен начин за групиране, организиране и форматиране на 

сходни данни. Вие виждате и използвате таблици често във вашето ежедневие. 

Например календарът на стената е таблица, която съдържа заглавия в най-горния ред с 

имената на дните от седмицата. Всеки допълнителен ред показва дните за една 

седмица. Фактурата е друг пример, в който таблицата намира приложение. Най-горният 

ред на фактурата обикновено показва заглавия като Описание, Количество и Сума. 

Всеки следващ ред може да бъде използван за попълване на информация за специфичен 

продукт, който е закупен. По време на този курс вие научихте как да използвате 

Microsoft
®
 Word 2002 за форматиране на текст и графики по много начини, така че 

вероятно не е изненада да разберем, че Word също предлага различни техники за 

създаване и форматиране на таблици. 

Таблицата в Word е структура, съставена от правоъгълни кутийки, наречени клетки, 

които са подредени в колони и редове.Клетка е мястото на пресичане на ред с колона и 

се използва за запазване и форматиране на текст, числова стойност или изображение. 

Колона е вертикалната подредба на текст или числа в таблицата. Ред е хоризонталната 

подредба на текст или числа в таблицата. 

Word ви позволява да създадете таблица по четири начини: 

■ Можете да използвате показалеца на мишката за изчертаване на редове, колони и 

клетки в желания формат. 
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■ От лентата с инструменти „Стандартни” може да изберете бутона „Таблица”, за 

да определите броя на колоните и редовете, които искате да има във вашата 

таблица. 

■ Може да използвате диалоговия прозорец Вмъкване на таблица за определяне на 

броя колони и редове за вашата таблица, заедно с друго форматиране на 

таблицата. 

■ Можете и да конвертирате съществуващ текст в таблица. 

След като сте създали таблицата, вие може да продължите да модифицирате нейната 

структура чрез обединяване на клетки, вмъкване и изтриване на колони или редове, 

промяна на размера на колони или редове или прилагане на форматиране към цялата 

таблица, или към маркираните редове, колони или клетки. 

В този урок вие ще научите как да вмъквате таблица в документ, да се придвижвате в 

таблица, обединявате клетки на таблица и вмъквате и изтривате колони и редове. 

За да изпълните действията в този урок, вие трябва да използвате файла Salary Survey 

09 в папката Lesson09, подпапка на Word Processing Practice на вашия твърд диск. Този 

документ отчита резултатите от национално изследване, проведено от консултанти по 

връзки с обществеността в Съединените щати. 

Вмъкване на таблица 

Един начин за създаване на таблица е да я нарисувате. Когато натиснете бутона 

„Таблици и граници” от лентата с инструменти „Стандартни”, се появява лентата с 

инструменти „Таблици и граници” и показалецът на мишката се превръща в молив. 

След това използвайте молива за изчертаване на рамки на клетки, редове и колони – 

точно както вие чертаете таблица на лист хартия. 

 

 

 

 

 

Може да създадете вложени таблици 

(таблици в таблицата). Вие 

създавате вложена таблица по 

същия начин, както създавате 

таблица, само че точката на 

вмъкване е поставена в 

съществуваща клетка от таблицата 

при създаване на новата, вложена 

таблица. 

Първият път, когато 

вмъкнете таблица от 

бутона „Лента с 

инструменти за граници”, 

може да се появи Office 

помощникът. Ако искате да 

го използвате, натиснете 

Show Me. Ако не, изберете 

Cancel. 
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Най-бързият начин за създаване на таблица е да натиснете бутона „Вмъкни таблица”. 

Появява се графично меню. Менюто е решетка, която използвате за определяне на броя 

редове и колони в таблицата. Въпреки че този подход е бърз, той не ви позволява да 

дефинирате каквото и да е форматиране – като ширина на колона например, но това 

може да се направи по-късно. Ако искате да определите ширината на колона или друго 

форматиране на таблица, вие може да използвате диалоговия прозорец „Вмъкване на 

таблица” за дефиниране на таблицата. Можете да отворите диалоговия прозорец 

„Вмъкване на таблица” чрез посочване на „Вмъкни” от меню „Таблица”. 

Всяка клетка съдържа знака за край на клетка и всеки ред съдържа знака за край на ред. 

За да покажете тези знаци за край в таблица, от лентата с инструменти „Стандартни” 

натиснете бутона „Покажи/Скрий ¶”. Знаците за край се появяват само на екрана, а не 

на отпечатана страница. Знакът за край изглежда като кръгче с четири малки чертички, 

излизащи от него. 

 

В това упражнение ще създадете таблици чрез бутона „Вмъкни таблица”, бутона 

„Таблици и граници” и диалоговия прозорец „Вмъкване на таблица”. 

 1 Ако е необходимо, от лентата с инструменти „Стандартни” изберете бутона 

„Нов по подразбиране”. 

 2 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Вмъкни обща”. 

Появява се менюто „Вмъкване на таблица”. 

 

 3 Посочете клетката в третата колона на третия ред и щракнете. 

Появява се празна таблица с три колони и три реда в прозореца на документа. 
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 4 Натиснете клавиша долна стрелка, докато точката на вмъкване вече не е в 

таблицата и натиснете Enter. 

Вмъкнат е празен ред след таблицата. 

 5 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Лента с 

инструменти за граница”. 

Показалецът на мишката се превръща в молив и се появява лентата „Таблици и 

рамки”. 

 

6 Под таблицата, която току-що създадохте, подравнете молива по лявото поле 

и издърпайте надолу и надясно, докато създадете кутия с размери около 6,3 cm 

широка и 8,9 cm висока. 

Създадени са външните рамки на таблицата. 

 

 

 

 

 

Подравнете молива по 

лявото поле и издърпайте 

надолу и надясно под 

таблицата, която току-що 

създадохте, докато 

създадете кутийка 

приблизително 6,3 cm 

широка и 8,9 cm висока. 

Може да издърпате лентата 

„Таблици и рамки” до 

неизползвано място от 

екрана, ако ви пречи. 

Можете и да я прикрепите 

към другите ленти с 

инструменти или да я 

затворите.  

Можете да използвате 

бутона „Вмъкни обща” за 

създаване на таблица от 4 

реда и 5 колони. За по-

големи таблици вие може 

да използвате диалоговия 

прозорец „Вмъкване на 

таблица”, достъпен от 

менюто „Таблица”. 

Действителното 

ограничение за редове и 

колони зависи от размера 

на вашия монитор и 

неговата разделителна 

способност.  
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 7 Позиционирайте молива по лявата рамка на таблицата на около 1,2 cm от 

горната рамка на таблицата. 

8 Издърпайте молива направо към дясната рамка на таблицата и отпуснете 

бутона на мишката. 

Създаден е първият ред на таблицата. 

 9 Повторете стъпки 7 и 8 за създаване на още два хоризонтални реда под 

линията, която току-що нарисувахте, разполагайки ги на разстояние от по 1,2 

cm, както е показано на следната илюстрация. 

 

 

 

 

 

В изглед „Оформление за 

печат” вие може да 

използвате линийките от 

дясната и лявата страна на 

документа като водачи за 

изчертаване на широчината 

и височината на таблицата. 
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 10 Позиционирайте молива върху линията, която оформя долната част на първия 

ред, на около 2.5 cm от лявата рамка на таблицата и издърпайте молива отвесно 

надолу до долната рамка на таблицата. 

Създадена е първата колона, но тя не включва първия ред. 

 

 11 Позиционирайте молива върху линията, която формира долната част на 

първия ред, на около 2.5 cm надясно от вертикалната линия, която току-що 

създадохте и тогава издърпайте молива отвесно надолу, докато той достигне 

долната част на втория ред. 

 12 От лентата Таблици и рамки натиснете бутона „Разпредели редове”. 

Редовете са разпределени равномерно в таблицата. 

Ако не харесвате позициите 

на една или няколко линии 

в таблицата, от лентата 

„Таблици и рамки” 

натиснете бутона „Гума” и 

издърпайте показалеца на 

мишката върху всяка 

линия, която искате да 

изтриете. 
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 13 От лентата „Таблици и рамки” натиснете бутона „Създай таблица” и от 

лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Лента с инструменти за 

граница”. 

Показалецът се променя отново на точка на вмъкване и лентата „Таблици и 

граници” се затваря. 

 14 Натиснете Ctrl+End и натиснете Enter. 

Точката на вмъкване се премества в края на документа и е вмъкнат празен ред 

след таблицата. 

 15 От меню „Таблица” посочете „Вмъкни” и изберете „Таблица”. 

Появява се диалоговият прозорец „Вмъкване на таблица”. 

Можете също да 

използвате бутона 

„Разпредели колони”, ако 

вашите колони не са 

равномерно разпределени. 

Ако използвате този бутон 

в това упражнение, 

колоните ще се преместят. 

От лентата с инструменти 

„Стандартни” вие може да 

натиснете бутона „Отмени”, 

за да върнете колоните на 

техните предишни позиции. 
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 16 В полето „Брой колони” въведете 3, натиснете Tab и въведете 4 в полето 

„Брой редове”. 

 17 Натиснете ОК. 

Диалоговият прозорец „Вмъкване на таблица” се затваря и таблицата се появява 

в документа. 

 18 От меню „Файл” изберете „Запиши като” и запазете файла като Създадена 

таблица 09. 

Word запазва документа. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

Придвижване в таблица и избиране на клетки от таблицата 

Необходимо е да можете да се придвижвате от клетка в клетка, за да въвеждате текст в 

таблица. Може да използвате множество методи за придвижване в таблица, като 

натискане на клавишите със стрелки, мишката или клавиша Tab. 

Ако използвате мишката, щракнете в желаната клетка за позициониране на точката на 

вмъкване в клетката. Ако работите с клавиатурата, има няколко клавишни комбинации, 

които може да използвате за маневриране и позициониране на точката на вмъкване. 
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Следващата таблица обяснява клавишите, чрез които може да се придвижвате в 

таблицата. 

 

Използвайте 

тези клавиши 

За придвижване 

Tab В следваща клетка или добавяне на нов 

ред, ако точката на вмъкване е в долната 

дясна клетка на таблицата. Натискането 

на Tab води и до маркиране на данните в 

следващата клетка. 

Shift+Tab В предходната клетка. 

Горна стрелка В предходния ред. 

Долна стрелка В следващия ред. 

Лява стрелка Към предходния символ. 

Дясна стрелка Към следващия символ. 

Alt+Home  В първата клетка на реда. 

Alt+End  В последната клетка на реда. 

Alt+Page Up  В първата клетка на колона. 

Alt+Page Down  В последната клетка на колона. 

 

 

 

 

 

Забележете употребата на 

различни клавишни 

комбинации, като например 

Shift+Tab, които ви помагат 

да се придвижвате в 

документ. Вие може да 

научите повече за 

клавишните комбинации в 

Урок 2, “Редактиране на 

документ”. 
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Ако искате да форматирате определена клетка, колона или ред, като промените шрифта 

на текста в клетките, добавите курсив към съдържанието на клетка или добавите 

оцветяване към клетки например, вие трябва да маркирате частта от таблицата, която 

искате да промените. Чрез клавиатурата или мишката вие може да извършите следните 

селекции: 

За маркиране на Направете това 

Цялата таблица Натиснете Alt+5 (използвайте цифрова 

клавиатура с изключен бутон Num Lock) 

или натиснете манипулатора на цялата 

таблица. 

Последователни 

клетки 

Натиснете Shift+клавиш за стрелка или 

издърпайте показалеца върху клетките. 

Ред Натиснете областта за маркиране отляво 

на реда. 

Колона Щракнете отгоре върху колоната, когато 

се появи стрелка, сочеща надолу. 

Няколко реда Щракнете областта за маркиране отляво 

на първия ред, който искате да изберете 

и след това издърпайте нагоре или 

надолу. 

Няколко колони Щракнете отгоре върху първата колона, 

която искате да маркирате, когато се 

появи стрелка, сочеща надолу и тогава 

издърпайте надясно или наляво. 

Клетка Щракнете в долния ляв ъгъл на клетка, 

когато се появи показалеца за маркиране 
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на клетка (диагонална стрелка). 

Следната илюстрация показва къде трябва да щракнете, за да маркирате цялата 

таблица, отделни редове, колони или клетка. 

 

Манипулаторът за таблица е квадратче, съдържащо две стрелки, които се пресичат и се 

намира точно над горния ляв ъгъл на таблицата. Вие може да изберете този 

манипулатор, за да маркирате цялата таблица или да издърпате манипулатора, за да 

преместите таблицата. 

В това упражнение вие ще вмъкнете текст в таблицата и ще пробвате да се придвижите 

из нея. След това ще маркирате области от таблицата и ще форматирате текста в 

клетки. 

 1 Изберете горната лява клетка от третата таблица, която създадохте в 

предишното упражнение, ако е необходимо. Това е таблицата с три колони и 

четири реда. 

 2 Въведете Пощенски код и натиснете Tab. 

Текстът е въведен в клетката и точката на вмъкване се премества в следващата 

клетка от реда. 

 3 Въведете Щат и натиснете Tab. 

 4 Въведете Заплата и натиснете долната стрелка, след това задръжте клавиша 

Shift, докато натиснете два пъти Tab. 

Точката на вмъкване се премества в последната клетка на втория ред и след това 

се връща обратно в първата клетка от реда. 
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 5 Въведете следното, натискайки Tab след всяко въвеждане за придвижване от 

клетка в клетка. Не натискайте Tab, след като въведете  

$51 920 

01*** 

MA 

$51 920 

Данните във втория ред са въведени и точката на вмъкване е в последната клетка 

от този ред. 

6 Натиснете Tab, за да се придвижите в първата клетка на следващия ред и 

въведете следната информация, като натискате Tab след всяко въвеждане, за да 

се придвижите от клетка в клетка. Не натискайте Tab след като въведете 

$59 300. 

03*** 

NH 

$59 300 

Данните на третия ред са въведени и точката на вмъкване е в последната клетка 

от реда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може също да 

конвертирате съществуващ 

текст в таблица. Текстът, 

който ще се появява във 

всяка клетка, трябва да 

бъде разделен от знак за 

абзац, табулатор, запетая 

или друга пунктуация, която 

вие зададете (като тире 

или двоеточие). Тази 

пунктуация показва къде 

започва съдържанието на 

новата клетка. За 

конвертиране на текст в 

таблица, маркирайте 

текста, който ще бъде 

конвертиран и от меню 

„Таблица” посочете 

„Конвертиране” и след това 

изберете „От текст в 

таблица”. 
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 7 Натиснете Alt+Page Down. 

Точката на вмъкване се придвижва в последната клетка на колоната. 

 8 Натиснете Alt+Home. 

Точката на вмъкване се придвижва в първата клетка на реда. 

 9 Въведете следната информация, като натискате Tab след всяко въвеждане, за 

да се придвижите от клетка в клетка. 

06*** 

CT 

$50 000 

Вашата таблица трябва да съответства на следната илюстрация. 

 

 10 Натиснете клавиша със стрелка надолу. 

Точката на вмъкване вече не е в таблицата. 

 11 Щракнете върху областта за маркиране отляво на първия ред на таблицата. 

Първият ред на таблицата е маркиран. 

 12 От лентата с инструменти „Форматиране” натиснете бутона „Получер”. 

Текстът на първия ред е форматиран като получер. 

 13 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

 14 От меню „Файл” изберете „Затвори”. 

Документът се затваря. 
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Обединяване на клетки от таблица 

След като сте създали таблица, вие може да решите, че част от данните в нея не се 

побират изцяло в оформлението от редове и колони, което сте задали. Например, ако 

сте създали таблица с четири колони, в която всяка колона съдържа информация за 

месечните продажби през първите четири месеца, първият ред от вашата таблица може 

да съдържа заглавието на таблицата, докато последният ред може да съдържа общата 

сума и етикет за сумата. 

 

Заглавният ред ще бъде много по-лесно прочетен и форматиран, ако заглавието се 

съдържа в една голяма клетка, която се простира по ширината на таблицата, отколкото 

в четири малки клетки на ред. Редът с общата сума ще бъде прочетен и форматиран по-

лесно, ако съдържа две клетки – една за етикета и една за самата сума. 

 

Можете да използвате Word за обединяване на клетки, за да форматирате таблица по 

този начин. Обединяването на клетки е процесът на събиране на няколко клетки в една 

по-голяма клетка. Може да обедините няколко клетки от ред в една клетка или може да 

обедините няколко клетки от колона, за да формират една клетка. Вие може дори да 

маркирате няколко клетки в различни колони и да ги обедините в една клетка. Всички 

тези задачи за обединяване използват командата „Обединяване на клетки” от меню 

„Таблица”. За да обедините клетки, маркирайте клетките, които искате да обедините и 

от меню „Таблица” изберете „Обединяване на клетки”. 

В това упражнение вие ще обедините клетки, за да създадете заглавия на таблица. 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Отвори”. 

Появява се диалоговият прозорец „Отваряне”. 
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 2 Натиснете стрелката на полето „Търси в”, щракнете върху иконата на вашия 

твърд диск, щракнете два пъти върху папката Word Processing Practice и след 

това щракнете два пъти върху папката Lesson09. 

Съдържанието на папката Lesson09 се появява в диалоговия прозорец 

„Отваряне”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Изберете файла Salary Survey 09 и натиснете бутона „Отвори”. 

Файлът Salary Survey 09 се появява в Word и диалоговият прозорец „Отваряне” 

се затваря. 

 4 Щракнете върху областта за маркиране отляво на първия ред на таблицата. 

Първият ред от таблицата е маркиран. 

 5 От меню „Таблица” изберете „Обединяване на клетки”. 

Първият ред вече не е разделен на осем клетки. Текстът в първата клетка се 

разпростира по дължината на реда и височината на реда намалява. 

 6 Превъртете надолу до реда, който съдържа подзаглавието Години опит и 

изберете целия ред. 

7 От меню „Таблица” изберете „Обединяване на клетки”. 

Редът вече не е разделен на осем клетки. Текстът в първата клетка се 

разпростира по дължината на реда и височината на реда намалява. 

 

Може да обедините клетки 

и като изберете ред или 

колона, щраквате с десния 

бутон на мишката и от 

появяващото се контекстно 

меню изберете 

„Обединяване на клетки”.  

Може да разберете кога 

показалецът е в областта 

за маркиране, защото той 

се променя на сочеща 

надясно стрелка.  
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 8 Маркирайте следващия ред, който съдържа текст (в областта на връзките с 

обществеността). 

 9 От меню „Таблица” изберете „Обединяване на клетки”. 

Маркираните клетки са обединени заедно. 

 10 Маркирайте и двата реда, които току-що обединихте – Години опит и (в 

областта на връзките с обществеността), от меню „Таблица” изберете 

„Обединяване на клетки”. 

Двата реда са обединени в един. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Друг начин за обединяване 

на клетки е да маркирате 

клетките и от лентата 

„Таблици и рамки” да 

изберете бутона „Обедини 

клетки”. Може да покажете 

лентата „Таблици и рамки” 

чрез натискане на бутона 

„Лента с инструменти за 

граница” от лентата с 

инструменти „Стандартни” 

или чрез посочване на 

„Ленти с инструменти” от 

меню „Изглед” и избиране 

на „Таблици и рамки”. 

Вие също може да 

разделите клетки. Когато 

разделяте клетка, вие я 

делите в няколко колони 

или редове. Маркирайте 

клетките, които ще се 

разделят и от менюто 

„Таблица“ изберете 

„Разделяне на клетки“. В 

диалоговия прозорец 

„Разделяне на клетки“ 

изберете колко колони и 

редове искате да вмъкнете 

в клетката. 
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 11 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Покажи/Скрий ¶.” 

В цялата таблица са показани знаците за форматиране. 

 12 Изтрийте знака за абзац в края на текста Години опит и натиснете клавиша за 

интервал. 

Редът (в областта на връзките с обществеността) е преместен до реда Години 

опит и е вмъкнат интервал между двата текста. Обединеният ред остава празен. 

  

 

 

 13 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Покажи/Скрий ¶”. 

Знаците за форматиране вече не са показани. 

14 От меню „Файл” изберете „Запиши като” и запазете документа като 

Изследване на заплатите 09 редактиран. 

Word запазва документа. 

Оставете файла отворен за следващото упражнение. 

Вмъкване и изтриване на колони и редове 

След като създадете таблица, може да се наложи да добавите нови колони и редове или 

да изтриете нежелани колони и редове. Например може да решите да добавите заглавен 

ред, който първоначално не е бил планиран или да разберете, че е необходимо да 

създадете колона в края на таблицата, съдържаща сумата от всеки ред. Вие може да 

използвате менюто „Таблица” за лесно добавяне или изтриване на колони и редове. 

За вмъкване на колони или редове в таблица, позиционирайте точката на вмъкване 

вътре в клетката, която е над или под областта, където искате да вмъкнете ред или 

колона. От меню „Таблица” посочете „Вмъкване” и изберете една от опциите, в 

зависимост от това дали искате да вмъкнете колона или ред и къде искате да се вмъкне 

колоната или реда. Може също да маркирате редове или колони, за да определите, че 

искате да вмъкнете точно този брой редове или колони на указаното място. 

Може да научите повече за 

форматиращите символи в 

Урок 5, “Промяна на 

оформлението на 

документ.” 
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Например, ако изберете „Колони отляво”, Word вмъква броя колони, който вие сте 

маркирали в точката на вмъкване. Ако изберете „Редове отгоре”, Word вмъква броя 

редове, които сте маркирали над точката на вмъкване. За да изтриете колони или 

редове от таблица, маркирайте колоните или редовете, които ще бъдат изтрити. От 

меню „Таблица” посочете „Изтрий” и изберете „Колони” или „Редове”, според 

желанието. 

В това упражнение вие ще добавите нов ред към таблицата и ще изтриете нежелан ред. 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Превъртете до горната част на таблицата и маркирайте клетката, която 

съдържа текста Начално под подзаглавието Ниво на работа. 

2 От меню „Таблица” посочете „Вмъкни” и изберете „Редове отгоре”. 

В таблицата е вмъкнат ред. 

 3 Натиснете първата клетка от новия ред и въведете следния текст, натискайки 

Tab след всяко въвеждане. 

 

 

 

За да вмъкнете ред или 

колона, като начало 

изберете реда или 

колоната, щракнете с 

десния бутон върху 

маркирания ред или колона 

и след това посочете 

желаната команда от 

появяващото се контекстно 

меню. Може да използвате 

същата техника за 

вмъкване на няколко реда 

или колони.  

Ако маркирате ред или 

колона и след това 

натиснете клавиша Delete, 

Word ще изтрие 

съдържанието на реда или 

колоната, но няма да 

изтрие самия ред или 

колона.  
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Стажанти 

15 

15 000 

8 000 

12 000 

15 500 

18 000 

21 000 

Клетките в реда са попълнени. 

 4 Маркирайте празния ред, над реда с подзаглавие Ниво на работа. 

 5 От меню „Таблица” изберете „Изтрий” и посочете „Редове”. 

Редът е изтрит. 

 6 Продължете да маркирате и изтривате всички празни редове в таблицата. 

Таблицата трябва да бъде аналогична на показаното изображение. 

Може да маркирате или 

изтриете няколко колони 

или редове, които граничат 

един с друг. Въпреки че 

може да маркирате няколко 

несъседни реда или колони 

наведнъж, вие не можете 

да изтриете тези несъседни 

редове или колони 

едновременно. 
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 7 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Запиши”. 

Word запазва документа. 

Приключване на урока 

В този урок вие научихте как да работите с възможностите на Word за създаване, 

модифициране и форматиране на таблици. Можете да създавате таблици и знаете как да 

ги променяте чрез вмъкване, обединяване и изтриване на клетки, колони и редове. 

Ако продължавате с друг урок: 

■ От меню „Файл” изберете „Затвори”, за да затворите файла. Ако се появи въпрос 

дали да запазите промените, изберете „Не”. 
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Файлът се затваря и програмата Word се затваря. 

Ако не продължавате с друг урок: 

 1 От меню „Файл” изберете „Затвори”, за да затворите файла. На въпроса дали 

да запазите промените, изберете „Не”. 

Файлът се затваря. 

 2 От меню „Файл” изберете „Изход”. 

Програмата Word се затваря. 

Кратък тест 

 1 Как може да маркирате цялата таблица, без да издърпвате показалеца на 

мишката по цялата таблица? 

 2 Как може да се изтрие колона от таблица? 

 3 Какъв е максималният брой редове и колони, които може да създадете чрез 

бутона „Вмъкни обща”? 

 4 Кои са трите начина, по които може да вмъкнете таблица в документ? 

 5 Какви клавишни комбинации може да използвате, за да преместите точката на 

вмъкване в първата клетка на таблицата? 

Практика 

Упражнение 1: Ако е необходимо, стартирайте Word. Създайте нов празен документ и 

създайте таблица, която е с четири реда и три колони. Настройте размера на таблицата, 

така че да е приблизително 10,1 cm широка и 7,6 cm висока и тогава разпределете 

равномерно редовете и колоните. Изтрийте последната колона. 

Важно 

Вие трябва да изпълните Упражнение 1, за да продължите с Упражнение 2. 

Упражнение 2: Обединете клетките от първия ред на таблицата, която създадохте в 

Упражнение 1, въведете заглавие Клиенти по индустрии и тогава стеснете първия ред 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

213 

 

да бъде 1,9 cm. Запазете таблицата като Таблица Упражнение 09 в папката Lesson09 и 

след това я затворете. 

Упражнение 3: Създайте нов празен документ и използвайте диалоговия прозорец 

„Вмъкване на таблица” за създаване на таблица, която се състои от 6 колони и 10 реда. 

От диалоговия прозорец „Вмъкване на таблица” изберете бутона „Автоформатиране”. 

В диалоговия прозорец „Автоформатиране” на таблица, изберете варианта за стил 

„Цветна таблица”  1. Запазете таблицата като Таблица Друго Упражнение 09 в 

Lesson09. 
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Word и уеб 

След завършване на урока, ще можете да: 

 Изпратите документ като прикачен файл към електронно писмо. 

 Разгледате документ в изглед Визуализация на Web страница. 

 Запишете Word документ като Web страница. 

Повечето документи, които хората създават за лична или професионална употреба са 

съставени главно от текст – с добавени графични изображения за осигуряване на 

нагледна информация и атрактивни ефекти. През годините Microsoft Word е бил и 

продължава да бъде най-популярният софтуер за създаване на тези документи. 

През последните години обаче се увеличава популярността и употребата на друг тип 

документ. С нарастването на популярността на Интернет, все повече хора искат да 

създават документи, които могат да бъдат показани в уеб – термин, използван за 

описание на технологията, която доставя текст, графични изображения, звук и дори 

видео в Интернет. Въпреки че тези мултимедийни възможности са широко използвани 

в уеб сайтове по целия свят, повечето уеб документи продължават да бъдат съставени 

главно от текст и графични изображения. 

Ето защо има смисъл да се използва Microsoft Word 2002 за създаване на уеб 

документи. В предишни версии на Word може да конвертирате Word документите в уеб 

документи, наречени уеб страници. Уеб документите използват код, наречен HTML 

(Hypertext Markup Language) за форматиране на текст и графика на екрана. Системата 

за форматиране на текст и графика, която Word използва, за да покаже и отпечата 

документи е много по-сложна. Следователно с тези по-ранни версии, Word трябва да 

преобразува голяма част от сложното форматиране на текст и графика от Word 

документи в по-просто – HTML форматиране. Уеб страница, която първоначално е 

била Word документ, често не прилича въобще на оригинала. 

За щастие HTML форматирането се развива бързо през последните години, както и 

Word. С Word 2002 вие може да запазите вашите Word документи като уеб страници с 

малка или никаква загуба на форматирането. Също така Word има много допълнителни 
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възможности, които я правят полезно средство, когато работите с уеб. Вие дори може 

да изпратите вашите Word документи като електронни писма – без дори да е 

необходимо да затваряте Word. 

В този урок вие ще научите как да използвате тези и други уеб възможности, които 

Word предлага. Ще научите как да запишете Word документ като уеб страница и как да 

изпратите Word документ като прикачен файл към електронно писмо или като 

самостоятелно електронно писмо. 

За да изпълните действията в този урок, вие ще трябва да използвате файла Brochure 10, 

намиращ се в папката Lesson10, която е подпапка на Word Processing Practice на вашия 

твърд диск. Този документ анонсира услугите на Contoso Ltd. Вие ще прикрепите 

документа към електронно писмо и ще го изпратите на потенциален клиент. Тъй като 

уеб дизайнерът на компанията иска да публикува брошурата на уеб страницата на 

компанията, вие също ще трябва да запазите брошурата като HTML (уеб) документ. 

Изпращане на документ като прикачен файл към електронно писмо 

Документите могат да бъдат лесно изпратени от Word по електронна поща. E-mail е 

съкращение от електронна поща. Чрез използване на програма за електронна поща 

(като Microsoft Outlook или Microsoft Outlook Express), вие може да изпратите 

електронно писмо или документ до друг човек по Интернет. Получателят трябва също 

да има програма за електронна поща, както и адрес за електронна поща (уникален 

идентификатор на електронната поща). Вие може да изпратите документ като прикачен 

файл към електронно писмо или Word може да конвертира документа във формат, 

който програмите за електронна поща четат, като тогава документът става основното 

съдържание на електронно писмо. Прикачен файл е файл, който може да бъде изпратен 

като част от електронно писмо. Когато получателят получи електронно писмо, той или 

тя може да отвори и прегледа прикачения файл в Word. 

Съвет 
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Можете да създадете хипервръзка към адрес на електронна поща. Когато щракнете 

върху адрес на електронна поща, уеб браузърът създава електронно писмо с правилния 

адрес на електронната поща в полето „До”. Вие трябва да имате инсталирана програма 

за електронна поща за изпращане на писмо, използвайки този тип хипервръзка. За да 

създадете хипервръзка към адрес на електронна поща, въведете адреса в документа и 

тогава натиснете Enter или интервал. Word преобразува адреса, който въведохте, в 

хипервръзка. Например, ако въведете someone@example.com и натиснете интервал, 

Word създава хипервръзка. 

За да изпратите документ като прикачен файл към електронно писмо, отворете 

документа, които искате да изпратите и ако е необходимо, се свържете към Интернет. 

От меню „Файл” посочете „Изпрати до” и изберете „Получател на поща” (като 

прикачен файл). Чрез избиране на „Получател на поща”, се отваря Outlook, Outlook 

Express или друга програма за електронна поща, която използвате на вашия компютър. 

Въведете името на получателя в полето „До”, въведете съобщението в полето за 

съобщение и след това натиснете бутона „Изпрати”. 

Може също да изпратите Word документ като съдържание на електронно писмо, вместо 

като прикачен файл. За да направите това, отворете документа, който искате да 

изпратите и от лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Плик”. Word 

преобразува документа в електронно писмо, което е представено като HTML код. 

Появява се прозорец за съобщението, така че да можете да адресирате и изпратите 

електронното писмо. 

 

 

 

 

 

Получателят не трябва да отваря прикачения файл, за да прочете електронното писмо. 

Ако документът, който изпращате, съдържа форматиране, което не може да бъде 

преобразувано в HTML, тогава документът на получателя може да не изглежда по 

Ако натиснете бутона „E-

mail” и след това решите, 

че не желаете да 

изпращате Word документ 

като електронно писмо, 

натиснете бутона „Плик” 

отново, за да премахнете 

прозореца със 

съобщението. 
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начина, по който вие сте възнамерявали. Поради тази причина е добре да се изпрати 

документ като прикачен файл, така че форматирането да не бъде загубено при 

конвертирането. Ако възнамерявате да изпратите Word документ като електронно 

писмо и документът съдържа символи, които не могат да бъдат преобразувани в HTML, 

Word показва диалогов прозорец с въпрос дали да използва конкретно знаково 

множество (всички букви, цифри и специални знаци, които са на разположение в 

специфична програма или възможност), когато съобщението е изпратено. 

Маркетинговият мениджър в Contoso Ltd. решил да изпрати брошурата на компанията 

на някои потенциални клиенти като прикачен файл към електронно писмо. 

В това упражнение вие ще изпратите брошурата като прикачен файл към електронно 

писмо. 

 1 От лентата с инструменти „Стандартни” натиснете бутона „Отвори”. 

Появява се диалоговият прозорец „Отваряне”. 

 2 Щракнете върху стрелката на полето „Търси в”, изберете иконата на вашия 

твърд диск, щракнете два пъти върху папката Word Processing Practice и след 

това щракнете два пъти върху папката Lesson10. 

Съдържанието на папката Lesson10 се появява в диалоговия прозорец 

„Отваряне”. 

 3 Щракнете два пъти върху файла Brochure 10. 

Диалоговият прозорец „Отваряне” се затваря и файлът Brochure 10 се появява в 

прозореца на Word. 

 4 От меню „Файл” изберете „Запиши като” и запазете документа като Брошура 

10 Редактирана в папката Lesson10. 

Word запазва документа. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

218 

 

 5 От меню „Файл” посочете „Изпрати до” и изберете „Получател на поща” (като 

прикачен файл). 

 

Подразбиращата се програма за електронна поща се стартира на вашия 

компютър. 

6 В полето „До” въведете someone@example.com. 

Когато изпратите 

електронно писмо до 

someone@example.com, 

вие евентуално бихте 

получили отговор от 

Microsoft. 
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Адресът на електронната поща на клиента е въведен. 

 

 

 

 

 

 

 

 7 Маркирайте текста в полето „Относно” и въведете Брошура на Contoso Ltd. 

 8 Щракнете в областта за съобщението и въведете Във връзка с нашата 

дискусия, това е брошурата, описваща услугите, предлагани от Contoso Ltd. 

Изгледът на прозореца 

зависи от програмата за 

електронна поща, която 

използвате. 

Текстът от първия ред на 

прикачения файл 

автоматично е добавен в 

полето „Относно”. Първият 

ред от текста обикновено е 

заглавието на документа и 

може да бъде подходящо 

по принцип. В този случай, 

тъй като заглавието на 

документа е WordArt обект, 

Word вмъква подзаглавието 

в полето „Относно”. 
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 9 В прозореца за електронна поща натиснете бутона „Изпрати”. 

Следвайте предложените инструкции от вашата програма за електронна поща, за 

да изпратите съобщението. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Показване на документ във Визуализация на Web страница 

Преди да преобразувате Word документ в уеб страница (което ще направим по-късно в 

упражнение), вие може да прегледате как документът ще изглежда като уеб страница. 

Този подход е полезен, тъй като форматирането може да се промени, когато 

преобразувате Word файл в HTML (уеб страница) формат. Вие може да използвате 

„Визуализация на Web страница”, за да проверите бързо, че документът ще изглежда по 

начина, който желаете, преди да го запазите като уеб страница. Например, ако вашият 

документ съдържа прекъсвания на страници, колони, обтичане на текст около фигури, 

умалени главни букви и текстови ефекти (като сянка), тези форматирания няма да се 

преобразуват в HTML формат. 

Изгледът на прозореца 

зависи от програмата за 

електронна поща, която 

използвате. 
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За да видите как Word документ ще изглежда като уеб страница, изберете 

„Визуализация на Web страница” от менюто „Файл”. Стартира се уеб браузър и 

показва преглед на текущия Word документ като уеб страница. Вие може също да 

натиснете бутона „Оформление за Web”, за да разгледате документа като HTML файл, 

без да се налага да стартирате браузър. 

В това упражнение вие ще прегледате брошурата на Contoso като HTML документ във 

„Визуализация на Web страница” и в изглед „Оформление за Web”. 

 1 От меню „Файл” изберете „Визуализация на Web страница”. 

Отваря се уеб браузър, в който се показва преглед на брошурата като уеб 

страница. 

 

 2 Превъртете документа, за да видите дали форматирането е променено. 

Забележете, че границата на страницата вече не се показва и съдържанието вече 

не е форматирано в колони. 

 3 Натиснете бутона „Затвори” в горния десен ъгъл на вашия уеб браузър. 

Уеб браузърът се затваря и Word документът се появява отново. 

Не е необходимо 

да сте свързани 

към Интернет, за 

да прегледате 

документ във 

„Визуализация на 

Web страница”, но 

трябва да имате 

инсталиран уеб 

браузър на вашия 

компютър. 
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4 Натиснете бутона „За Web”, намиращ се отляво на хоризонталната лента за 

превъртане в дъното на екрана. 

Word визуализира документа, както би изглеждал, ако е HTML файл, показан в 

уеб браузър. 

 

 

 5 Превъртете документа, за да видите кое форматиране е променено. 

Забележете, че ширината и дължината на абзаците е по-широка, шрифтът е по-

малък и вие може да редактирате в изглед „За Web”. 

Оставете този файл отворен за следващото упражнение. 

Запазване на Word документ като уеб страница 

Вие може лесно да запазите всеки Word документ като уеб страница. Уеб страницата е 

документ на HTML (Hypertext Markup Language – език за форматиране чрез етикети, 

който определя как текстът и графичните изображения се показват в браузъра). Когато 

запазите Word документ като уеб страница, Word променя всяко форматиране, което не 

се поддържа, като рамки на таблици, фон и анимиран текст, така че Web браузърът да 

може да покаже информацията. Този файл може да бъде запазен после на уеб сървър 

(процес, известен като публикуване в уеб), така че други хора да могат да отварят 

документа в техните уеб браузъри. Уеб сървър е компютър, който съдържа специален 

софтуер за получаване на заявки от Интернет, за показване на уеб страници.  

За да публикувате уеб документ на уеб сървър, вашият компютър се нуждае от достъп 

до уеб сървър посредством Интернет или връзка с мрежа. След като имате връзка, вие 

може да използвате иконата Web папки в диалоговия прозорец „Запиши като” за 

придвижване до уеб сървър и след това запазване на уеб документ по същия начин, 

както запазвате документ на вашия твърд диск. HTML файлът дублира повечето 

стилове, форматирането и съдържанието на Word документа. Ползата от конвертиране 

на Word документ в HTML файл е, че всички уеб браузъри могат да интерпретират 

HTML файл, въпреки че те не могат да интерпретират Word документ. 

Забележете, че изгледът е 

различен от изгледа 

„Визуализация на Web 

страница”. 
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Можете да запазите Word документ и като филтрирана уеб страница или като уеб 

архив. Филтрирана уеб страница е документ в HTML, който е оптимизиран без 

Microsoft Office – чрез специални HTML етикети. Уеб архивът запазва всички елементи 

от уеб сайта, включително текст и графични изображения, в един документ с 

разширение .mht. 

Преди да направите промени в документ и го запазите като HTML файл, не забравяйте 

да запазите документа като Word файл. Това ви позволява да запазите промените и в 

HTML документа, и в Word версията на този документ. Когато Word документ е 

преобразуван в HTML (запазен като уеб страница), Word може да не преобразува част 

от форматирането в HTML. В резултат HTML документът може да не изглежда по 

същия начин като оригиналния Word документ. Ако запазите Word документ точно 

преди да го преобразувате в HTML, вие може да се върнете към оригиналния документ 

и да направите промени във форматирането, ако е необходимо, така че HTML версията 

да изглежда в по-голяма степен както сте възнамерявали. 

В това упражнение вие ще запазите брошурата на Contoso като уеб страница. 

 1 От меню „Файл” изберете „Запиши като Web страница”. 

Появява се диалоговият прозорец „Запиши като” и полето „Запиши като тип” 

съдържа текста Web страница. 
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 2 В полето „Име на файл”, въведете Брошура10уеб. 

 3 Щракнете върху стрелката на полето „Запиши в” и се придвижете до папката 

Lesson11, ако е необходимо. 

 4 Натиснете бутона „Запиши”. 

Документът е запазен като HTML файл и показан в изглед Оформление за Web. 

Съвет 

Ако отворите прозореца на Windows Explorer, вие ще забележите, че папка с име 

Брошура10уеб_files се появява в допълнение към HTML файла. Тази папка съдържа 

допълнителни файлове, които Word създава, след като запазите брошурата като уеб 

страница. Например WordArt обектът от горната част на брошурата е запазен като 

отделен графичен файл, така че да може да бъде разглеждан като уеб страница. 

Графичните изображения, които се появяват на уеб страниците са запазени в папка, 

така че, когато уеб страниците са публикувани на уеб сървър, изображенията се 

появяват на предназначените за това места на уеб страниците. 

Приключване на урока 

В този урок вие научихте как да изпращате Word документ като прикачен файл към 

електронно писмо и как да преглеждате и запазвате Word документ като уеб страница. 

Ако продължавате с друг урок: 

■ От меню „Файл” изберете „Затвори”. 

Файлът се затваря. 

Текстът на първия ред от документа е 

автоматично добавен като заглавие за 

уеб страницата. Заглавието е текст, 

който е показан в лентата за заглавие на 

документа или прозореца на браузъра и 

не е непременно същото като името на 

файла. За да промените заглавието на 

уеб страница, натиснете бутона 

„Промяна на заглавие“ в диалоговия 

прозорец „Запиши като“. В диалоговия 

прозорец „Задаване на заглавие на 

страница“ въведете заглавието и 

натиснете OK. 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

225 

 

Ако не продължавате с друг урок: 

■ От меню „Файл” изберете „Изход”. 

Файлът се затваря и програмата Word се затваря. 

Кратък тест 

 1 Каква е разликата между „Визуализация на Web страница” и изгледа 

„Оформление за Web”? 

 2 Кои са двата начина, по които може да изпратите информация от Word 

документ до получател на електронна поща? 

 3 Когато запазите документ като уеб страница, в какъв формат или език се 

конвертира документът? 

 4 За какво се използва уеб браузър? 

Практика 

Упражнение 1: Ако е необходимо, стартирайте Word. Отворете документа Web 

Practice 10 в папката Word Processing Practice. Изпратете документа като прикачен файл 

към електронно писмо до someone@example.com с кратка бележка, посочваща 

съдържанието на прикачения файл. Запазете документа като Уеб Упражнение 10 

Редактирано в папката Word Processing Practice. 

Важно 

Вие трябва да изпълните Упражнение 1 преди да продължите с Упражнение 2. 

Упражнение 2: Покажете документа, използван в Упражнение 1 като уеб страница. 

Прегледайте, за да проверите дали форматирането е подходящо, ако конвертирате 

документа като уеб страница. Разгледайте документа в Word чрез използване на 

изгледа „Оформление за печат”. Запазете документа като Web страница, използвайки 

подходящо име за HTML файла и след това затворете документа. 
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Упражнение 3: Вземете предвид двата метода за изпращане на документ по 

електронна поща, дискутирани в този урок. В кои случаи ще бъде по-добре и логично 

по-просто да изпратите документ като електронно писмо? При какви обстоятелства ще 

бъде по-добре да изпратите документ като прикачен файл към електронно писмо? Кой 

метод най-вероятно ще използвате по-често във вашата ежедневна кореспонденция? 

Упражнение 4: Използвайте помощните файлове на Word, за да разберете повече за 

уеб архивите. Кога бихте искали да използвате тази възможност? Напишете кратко 

резюме за това, което сте открили и включете обяснение на това какво е MIME. 

Упражнение 5: Използвайте помощните файлове на Word, за да разберете повече за 

филтрираните уеб страници. Кога се препоръчва тяхната употреба? Каква е целта на 

това? Напишете кратко резюме на това, което сте открили и посочете как може да 

избегнете евентуална загуба на желано форматиране, когато запазвате като филтрирана 

уеб страница. 
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