
ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ 

НА ТЕКСТ НА БЪЛГАРСКИ И 

ЧУЖД ЕЗИК



1. Текстообработваща програма 

Microsoft Word

а) главни букви – Caps Lock или Shift + буква;

2. Индикатор за езика.



3. Редактиране на текст.

a) копиране или преместване 

- Маркиран текст - копирането става с Ctrl + C 

или меню Edit/Copy,

- Маркиран текст - преместване с Ctrl + X или 

меню Edit/Cut

- Поставяне – позиционираме курсора на 

определеното място и използваме Ctrl + V или 

меню Edit/Paste

Copy  Paste

б) изтриване (Backspace, Delete)



- Шрифт - Font;
- размер на шрифта - Size;
- цвят на шрифта - Color;
- стил - Style.

Home ￫ Font

5. Форматиране на текст на ниво символи.



6. Форматиране на на текст на ниво 

параграф.   

Home ￫ Paragraph

a/ Indents and Spacing

- Alignment - подравняване

- Indentation - отстъпи

- Spacing - междуредие



7. Съхраняване - с командата Save as в 

различни файлови формати.

а) Съхраняването на текстов документ от един формат към друг 

прави документа достъпен за потребители, които не разполагат 

със същия текстов редактор като този на автора;

б) От Save as можем да съхраним файл:

PDF – формат, подходящ за онлайн използване;

RTF – формат, достъпен до много текстови редактори;

DOC – текстов формат, който е предназначени за редактора MS 

WORD, версия по-ниска от 2007.



8.  Въвеждане и редактиране на текст 

на чужд език. 

ЗАДАЧА1:

Напишете имената на седем бългрски 

града на български език и на латиница. 

Съхранете файла с име gradove.docх

във вашата папка на компютъра.



ЗАДАЧА2:

Отворете файла с име gradove.docх от 

вашата папка на компютъра. Копирайте 

съдържанието му два пъти в същият документ. 

Съхранете направените промени три пъти с 

три различни файлови формата – pdf, rtf, 

doc.



ЗАДАЧА3: Като използвате учебника по 

английски език, препишете половин 

страница от урок. Форматирайте текста 

по следния начин:

Шрифт - Candara; размер на шрифта – 14;

цвят – тъмносин

Подравняване – ляво, междуредие – 1,5 

lines; отстъп на първи ред – 1,5 см и отстъп 

след параграф – 6 pt

Съхранете файла с име urok в три 

различни файлови формата – pdf, rtf, doc 

във Вашата папка и го изпратете по 

пощата на учителя си.


