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Word 2010

1. Стартиране и общо описание на Word 2010:

Word е един от най-разпространените текстови редактори, който се 
използва за създаване, редактиране, форматиране и отпечатване на текст. 
Той е приложна програма, която е част от софтуерния пакет Microsoft 
Office.

1.1 Стартиране на Word 2010

1. Двукратно кликване с ЛБМ върху иконата 
(Desktop) на компютъра (ако има такава).

2. Еднократно кликване с ЛБМ върху бутон 
задачите (ако бутона е включен в лентата).

от екрана

от лентата на

3.
4.

Бутон Start, бутон й Microsoft Word 2010.
Бутон Start/All Programs/Microsoft Office/ Microsoft Word 2010.

Забележка: Ако съответните бутони ги няма инсталирани върху 
екрана, лентата на задачите или в менюто на бутона Start, то с кликване на 
ДБМ върху Microsoft Word 2010 от менюто на бутона Start/All Programs/ 
Microsoft Office се отварят последователно показаните диалогови 
прозорци. С командата Desktop (create shortcut), създаваме икона 
препратка върху екрана на монитора. Тази икона може да бъде изкопирана 
като бутон и в лентата на задачите.______________

[Х] Microsoft Excel 20] 
flil Microsoft Inf oPath 
f l j  Microsoft Inf oPath 
I N] Microsoft OneNot< 
[61 Microsoft Outlook 
fP] Microsoft PowerPi 
fftl Microsoft Publish* 
fS] Microsoft Sh a rePo 
Я  Microsoft Word 20

Cut

Copy

Delete

Rename

Properties

0  Bluetooth device 

, jj  Compressed (zipped) folder

E  Desktop (create shortcut)

 . M irm snft Gffirp 2(110 TnnK -L .  - .r.r.;' " ' i t

Documents 

Fax recipient 

Mail recipient 

Skype

DVD RW Drive (R)

При стартиране на Word 2010 се отваря следния прозорец:
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1.2. Елементи на графичния потребителски интерфейс

1. Бутон (меню) File;
2. Лента с инструменти за бърз достъп (Quick Access Toolbar);
3. Заглавна лента (Title bar);
4. Системно меню за управление на прозореца;
5. Минимизиране на лентата;
6. Табулатор;
7. Поле на документа;
8. Хоризонтална размерна линия;
9. Вертикална лента за навигация;
10. Бутон Help (помощ).

В Word 2010 основната инструментална лента, в която се намират 
всички функционални възможности на продукта е лентата Ribbon. Тя се 
състои от няколко раздела, във всеки от които има панели, организирани в 
логически групи по функционален признак. Всеки панел има име, 
подсказващо предназначението на бутоните (командите) в него. Например, 
в раздела Home са включени опции за редактиране и форматиране на 
данните, които са обединени в 5 панела: Clipboard, Font, Paragraph, 
Styles и Editing. Панела Editing съдържа бутоните: Find, Replace и Select. 
След Find и Select има малко триъгълниче, което означава че като се 
кликне на него, ще се отвори списък е команди.

Например, командите които съдържа 
бутона Select са: Select All (селектирай 
всичко), Select Objects (селектирай Обект) и 
Selection Pane (селектиран прозорец).

Смисълът от въвеждането на лентата Ribbon е на екрана да се 
показват едновременно повече инструменти, но същевременно и по-добре 
организирани -  в групи, с цел по-бърз и лесен достъп до тях.

Лентата (Ribbon) има седем основни раздела (tabs): Home (Начало, 
базисен раздел), Insert (Вмъкване), Page Layout (Оформяне на страница), 
References (Препратки), Mailing (Кореспонденция), Review (Преглеждане) 
и View (Изглед).

В долния десен ъгъл на някои от панелите може да има малък бутон 
със стрелка , чрез който се отварят диалогов прозорец или меню за 
допълнителни настройки. Диалоговия прозорец са състой от диалогови 
карти.

h |£  S e le c t АП

S e le c t O b je c ts

S e le c t АП T e x t W ith  S im ila r  F o rm a tt in g  (No D ata) 

[ J t j  S e le c t io n  P a n e ,..
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Например, диалоговия прозорец 
на панела Paragraph има две диалогови 
карти: Indent and Spacing и Line and 
Page Breaks.

Диалоговите карти се състоят от полета (секции).Диалогова карта 
Indent and Spacing съдържа полетата: General, Indentation и Spacing 
Preview

В заглавната лента Title Bar се визуализира името на програмата и 
на текущия документ, с който работим. В десния й край е системното 
меню с трите бутона: (Minimize, Maximize / Restore Down и Close).

В Word можем да отваряме по няколко документа едновременно, 
като за всеки от тях, в лентата Task bar на Windows, се появява по един 
отделен бутон. Но тъй като в даден момент можем да работим само с един 
документ, ако искаме да преминем към друг, може да се използва панела 
Window на раздела View.

Бутона File отваря меню, което е еднакво за повечето офис- 
програми. То съдържа бутони и команди за създаване (New), отваряне 
(Open), съхраняване (Save или Save As), затваряне (Close) и отпечатване 
(Print) на файлове, за настройка (Option) на системата, помощ (Help) и 
изход (Exit) от програмата Word. Опцията Resent показва последните 
използвани файлове.

Файловете създадени с Word 2010 имат разширение docx -  doc 
XML, а файловете шаблони (темплейти) -  разширение dotx -  dot XML.

Отдясно на бутона File е лентата с инструменти Quick Access 
Toolbar. Тя е набор от бутони за бърз достъп до най-често извършваните 
операции, без да се налага да отваряме менюта и подменюта. Отдясно на 
тази лента има стрелка, с която се отваря менюто Customize Quick Access 
Toolbar, за настройване на самата лента. Задаваме колко бутони да се 
виждат върху нея, чрез отметки пред името им и къде върху програмния 
прозорец да се разположи въпросната лента. По подразбиране тя се намира 
над бутона File, но може да се премести и под лентата Ribbon, като 
изберем командата Show below the Ribbon. Съответно, за да върнем 
лентата в предишното й положение, трябва да изберем опцията Show 
above the Ribbon от същото меню.

Освен стандартния набор, към тази лента можем да добавим и 
допълнителни бутони, чрез опцията More Commands. Тя отваря 
диалоговия прозорец Word Options в групата Customize, където се 
намират опциите за настройка. Когато приключим с настройките, 
натискаме ОК и затваряме прозореца Word Options.

При продължителна работа върху един документ (файл), с цел да не 
се загубят направените допълнения или промени при спиране на тока или 
неумишлено прекъсване на работата, е предвидена възможност системата
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сама да прави презаписване на файла на определен интервал от време. Тази 
настройка се извършва от меню File, команда Save As.

Бутона Tools отваря диалоговия прозорец Word Options. От 
диалогова карта Save, секция Save Documents чекваме Save Auto Recover 
information every и задаваме времето в минути.

Отдясно на лентата Ribbon е бутонът Microsoft Office Word Help, с
който се отваря диалогов прозорец за търсене на помощна информация.

Лентите за навигация (Scroll bars) служат за преглеждане 
съдържанието на текстовия документ, когато той не се побира в работния 
прозорец. Те са две: вертикална и хоризонтална. Когато тези ленти не са 
необходими, можем да ги скрием. За целта използваме бутон View Ruler 
(стр.3., бутон 9) или меню File, бутон Options/Advanced, секцията Display.

В долната част на прозореца е Status bar. В него се изписва различна 
информация за операциите, извършвани в момента. В десния край на 
лентата има 5 бутона, с които можем да променяме изгледа на документа 
да бъде Print Layout, Full Screen Reading, Web Layout, Outline и Draft. 
Това са различни изгледи за текстовия документ.

До бутоните за промяна на изгледа е разположен плъзгачът Zoom с 
бутоните Zoom Out и Zoom In, за промяна мащаба на страниците, който 
се отчита в полето Zoom Level.

2. Въвеждане и редактиране на текст

2.1. Елементи на документ

o Знак (символ) -  въведен от клавиатурата или от раздела Insert, 
панел Symbols, бутон Symbol;

o Дума -  група от знаци, следвана от интервал или препинателен 
знак;
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o Изречение -  множество от думи, завършващо с препинателен 
знак;

o Абзац (параграф) -  едно или няколко изречения, оформящи 
завършена мисъл. За край на параграф се използва клавишът Enter. 
На нов ред в рамките на същия параграф се преминава с Shift + Enter

o Страница -  физическо разделяне на документа, в зависимост
от размера на листа за отпечатване.

2.2. Правила за въвеждане на текст

1. Между думите се поставя точно един интервал с клавиш Space 
bar.

2. Enter се натиска, само когато задължително следва нов ред 
(нов абзац).

3. Препинателни знаци се поставят веднага след последната буква 
на думата, а след препинателен знак задължително следва 
интервал.

4. Изтриване на символи. Чрез клавиша Delete се изтриват 
символи след курсора. Чрез клавиша Backspace се изтриват 
символи, намиращи се пред курсора

Отменяне на действия -  бутон Undo или клавишната 
комбинация Ctrl + Z.

Повтаряне на действия -  бутон Repeat или клавишната 
комбинация Ctrl + Y.

Забележка: Ако се налага две или повече думи с интервали между 
тях(поредица от символи) да бъдат винаги заедно в един ред, то самият 
интервал се изписва по следния начин -  натискат се едновременно 
клавишите Shift, Ctrl и Space (интервал). Например, ако искаме текста 
„Инвентарен №156/23.07.2015 и г.“ да бъде заедно, то между думата 

Инвентарен,символите №156/23.07.2015 и г., интервала се поставя по този 
начин. При натиснат бутон Show/Hide, този интервал се изобразява като 
горен индекс на буквата „о“ (Инвентарен°№156/23.07.2015°г.).

2.3. Копиране и преместване на текст

Копирането и местенето на текст става през буфера Clipboard, чрез 
командите Copy, Cut и Paste. Clipboard е част от паметта в която се 
съхраняват файловете за които са изпълнени действията Copy или Cut.

Така може да копираме или местим маркиран текст или обекти 
между файлове, създадени с всеки от продуктите на Microsoft Office.

Маркиране на текст

-I- Маркиране на произволен текст. Посочваме с мишката 
началото на текста, натискаме левия бутон на мишката, влачим до 
последния символ и отпускаме бутона. Когато текста е по-дълъг, 
използваме следния начин. посочваме с мишката началото на текста,
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натискаме клавиша. Shift, след това поставяме курсора на мишката в 
края на текста и отпускаме клавиша Shift.

-I- Маркиране на дума: Посочваме с мишката думата и кликваме 
два пъти с левия бутон на мишката.

-I- Маркиране на параграф: Посочваме с мишката параграфа и 
кликваме три пъти с левия бутон на мишката.

-I- Маркиране на ред (редове): Изтегляме показалеца на мишката 
в селектиращата кутия (празното поле от лявата страна на текста). 
Показалеца на мишката променя формата си и става наклонена на 
дясно стрелка. Натискаме левия бутон в резултат на което се маркира 
ред. Ако при натиснат ляв бутон влачим мишката надолу или нагоре, 
то се маркират последователно посочените редове.
-I- Маркиране на целия документ. От раздел Home избираме 

панел Editing, бутон Select и от списъчното меню избираме Select All. 
Друг начин за маркиране на целия документ е клавишната комбинация 
Ctrl +A.

Копиране на текст.

1. Маркираме текста;
2. Изпълняваме командата Copy;
3. Посочваме мястото където ще се копира маркирания текст;
4. Изпълняваме командата Paste.
Командата Copy може да бъде изпълнена по няколко начина:
- Десен бутон на мишката, команда Copy;
- Бутон Copy в панел Clipboard на раздел Home;
- Клавишна комбинация Ctrl +.C.
Командата Paste също може да бъде изпълнена по няколко начина:
- Десен бутон на мишката, команда Paste;
- Бутон Paste в панел Clipboard на раздел Home;
- Клавишна комбинация Ctrl + V.

Местене на текст
Местенето на текст се извършва по същия начин, както копирането, 

като командата Copy се заменя с Cut.
Командата Cut може да бъде изпълнена по няколко начина:
- Десен бутон на мишката, команда Cut;
- Бутон Cut в панел Clipboard на раздел Home;
- Клавишна комбинация Ctrl + X.
Местенето и копирането на текст може стане и по технологията Drag 

and Drop (Влачене и пускане), т.е. маркираме текста, натискаме ЛБМ и 
влачим до новото място. Ако е натиснат непрекъснато бутона Ctrl текста 
се копира, ако не е -  текста се премества.
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3. Настройка на параметрите на страница
Основните характеристики на страницата са размери на текстовото 

поле, ориентация на страница и размер на листа за печат. Параметрите на 
страницата се определят от раздел Page Layout панел Page Setup.
|li d *>■

За прецизна настройка се избира бутона _ в долния десет ъгъл на 
панела, който извиква диалоговия прозорец Page Setup.

Диалоговият прозорец Page Setup съдържа три страници (диалогови 
карти):

Диалогова карта с етикет Margins служи за задаване размерите на 
текстовото поле и определяне на ориентацията на страницата. В полето 
Margins се определят размерите на празните (белите) полета:

4- Тор -  отгоре;
4- B ottom -  отдолу;
4- Left -  отляво;
4- Right -  отдясно.
В полето Orientation се задава ориентация на страницата:
4- Portrait -  портретна (основата е късата страна на листа);
-I- Landscape -  пейзажна (основата е дългата страна на листа).
Списъчното поле Apply to предлага избор върху каква част от 

документа да бъдат приложени направените настройки. Има възможност
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документа да бъде разделен на секции, които да бъдат форматирани по 
различен начин:

4- Whole document -  прилага параметрите върху целия документ;
4- This point forward  -  вмъква нова секция. Не променя параметрите 

на предишната;
-I- This section -  променя параметрите само на текущата секция.
В полето Gutter се задава запазено пространство за подвързване на 

документа, а в Gutter Position се избира мястото -  отляво или отгоре.
В частта Preview може да се види как ще изглежда документът с 

конкретните настройки.
От диалогова карта с етикет Paper в поле Paper size се определя 

форматът на листа (страницата) или неговите размери.
В диалогова карта с етикет Layout се определя ширината и 

височината на полето за постоянно заглавие Header and Footer (Горен и 
Долен колонтитули). Настройките на постоянните заглавия. могат да се 
зададат да са различни за четна и нечетна страница, както и за 
първата/заглавната/ страница. За целта се активират чек бутоните Different 
odd and even (Различен за нечетна и четна), Different first page (Различен

При различни колонтитули, те по 
отделно се задават съответно за първа 
страница, за нечетна и за четна.

за първа страница).

В точка 7.2. ще бъде разгледано по-подробно, как се създават и 
редактират колонтитули.

Margins Paper Layout

Р а р е [ size :

ШШШШШШШШ-

Width:

Height:

21 an [vj

29.7cm

Paper source 

First page: Other pages:
Default trav (Auto Select) 1 - Default trav (Auto Select) 1 -
Auto Select Auto Select
Manual Feed Manual Feed

▼ ▼

Preview

Apply to:

Default..

Whole document Print Options...

Cancel

Margins | Paper j Layout j

Section

New pageSection start:

O  Suppress endnotes 

Headers and footers 

П Different odd and even 

H  Different first ̂ age

Header and Footer

From edge:
Header: 11.27cm \Щ 
Footer: 11.27 cm

Page

Vertical alignment: Top

Preview
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4. Форматиране на символи
Символите са най-малките градивни частици във всеки един текстов 

документ и за тяхното форматиране в Word са създадени няколко 
специални технологии.

Първо се маркира текстът (символите) и след това от раздела Home, 
групата Font, съответно с помощта на инструментите Font, Font Size, 
Bold, Italic, Underline и други се задава ново форматиране.

Times New Roman -  пример за избран шрифт на буквите. Полето 
съдържа всички инсталирани шрифтове.

14 -  примерен размер на шрифта. Полето съдържа списък на всички 
допустими размери.

B -  въвежданите или селектирани букви ще бъдат удебелени.
I  -  въвежданите или селектирани букви ще бъдат наклонени.
U -  въвежданите букви ще бъдат подчертанищо един от посочените 

начини.
abc -  зачертаване на текста
x2 x -  текста се индексира или
ab -  цветова палитра на фона на текста.
A -  цветова палитра на буквите.
Aa -  буквите от маркирания текст стават малки или големи.
A, A -  увеличаване или намаляване размера на маркирания текст.
За по-прецизна настройка на шрифта (фонта) на текста се избира 

стрелката в долния десен ъгъл на панела Font от раздела Home. Отваря се 
диалоговият прозорец Font:

От диалогова карта Font се избира 
фонта (шрифта), стила (Font Style), 
размера (Size) и цвета (Font Color) на 
символите. Ако кликнем бутона Set As 
Default, тези настройки остават 
валидни за целия документ.

За отделни символи или думи, може 
да изберем подчертаването (Underline 
style) и цвета на линиите (Underline 
Color), а също така и ефектите (Effects): 
зачертан текст с една или две линии, 
горен или долен индекс, умалени 
главни букви, главни букви и скрит 
текст.

11 / 33
Н. Василев



Учебен материал

Забележка: Малко тире (дефис) се използва при писане на сложни 
думи. Например: най-голям, по-добър и т.н. За да се получи дълго тире се 
поставя по един интервал преди и след него. След написване на 
следващата дума и тире след нея, малкото тире става дълго тире. Например 
Иван Попов -  директор на 27 СОУ.

Не се поставя интервал след знаците за номер (№) и за параграф (§). 
Например: №12, §3.

Три тирета + Enter -  изчертава се тънка линия:

Три долни черти + Enter -  изчертава се дебела линия.

Три знака за равенство + Enter -  изчертава се двойна линия:

5. Форматиране на параграф

5.1. Раздел Home, панел Paragraph

Параграфът, известен още като абзац, обикновено обхваща една цяла 
завършена мисъл в документа. Понеже текстовият редактор не може да 
прецени сам, кога дадена мисъл свършва, в края на всеки параграф с 
натискането на бутона Enter се поставя специален знак. За форматиране на 
параграфите в Word се използват възможностите, които предоставя панела 
Paragraph.

Първо се маркира параграфа/и и 
след това от раздела Home, панел 
Paragraph се използват бутоните за 
форматиране на параграф.

За подравняване на текста: отляво 

двустранно се използват бутоните:

центрирано, отдясно или 

Align Text Left (Ctrl+L),
Center (Ctrl+E), Align Text Right (Ctrl+R), 0  Justify(Ctrl+J).

За запълване на параграфа е цвят се използва палитрата 
Shading, а за очертаване на параграфа -  бутона " Borders.

За форматиране на параграф могат да се приложат и инструментите, 
разположени върху хоризонталния рулер (Left Indent, Right Indent, First 
Line Indent и Hanging Indent).

За да се приложат по-фини настройки, се кликва стрелката в долния 
десен ъгъл на панела Paragraph от раздела Home. Отваря се диалоговият 
прозорец Paragraph.
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1. Подравняване на текста: 
отляво, центрирано, отдясно 
или двустранно.

2. Разстояние отляво и от 
дясно между тест и страница.

3. Отстъпка на първия ред от 
параграф.

4. Разстояние преди и след 
параграфа.

5. Разстояние между редовете.
6. Прозорец, илюстриращ 

направените промени в 
подравняването на текста.

За форматиране на параграф могат да се приложат и инструментите, 
разположени върху хоризонталния рулер (Left Indent, Right Indent, First 
Line Indent и Hanging Indent).

Извикването на диалоговия прозорец Paragraph, може да стане и от 
контекстното меню на маркирания параграф (десен бутон върху него -  > 
падащо контекстно меню ->  Paragraph).

В заключение, можем да кажем, че диалогова карта Indents and 
Spacing на диалоговия прозорец Paragraph, ни позволява да регулираме 
подравняването, отместването и разстоянието в параграфа, а Line and Page 
Break -  да контролираме оформянето му по страници, номерирането на 
редовете и пренасянето му.

В диалогова карта Line and Page Break, в секция Pagination, 
задължително чекваме Widow/Orphan control (Вдовица/сирак 
управление).

Тази настройка не позволява 
само един единствен ред от параграфа 
да бъде пренесен на нова страница.

5.2. Увеличена главна буква в началото на абзаца

Последователността за оформяне на главна буква в началото на 
абзаца е следната:

-I- Посочваме с маркера началото на абзаца и подравняваме първият 
ред е останалите;

-I- Раздел Insert, панел Text, бутон Drop Cap;
13 / 33
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D rop  C ap Щ Щ

w W!

Dropped In margin

Options

Font:

-I- От менюто на Drop Cap избираме Drop Cap Options. Отваря се 
диалогов прозорец Drop Cap.

От диалоговия прозорец избираме:
-I- Позицията на буквата спрямо останалия 

текст:
S  Dropped -  врязване в няколко реда;
S  In margin- в бялото поле пред текста;

4- Шрифта (Font);
-I- Брой редове срещу които да е разположена 

главната буква (Lines to drop);
-I- Разстояние от буквата до текста (Distance 

from text);
4- Бутон ОК.

5.3. Поставяне на рамки и фон към определен текст или абзац

За очертаване на текста или абзаца може да се използва бутона 
Borders and Shading от панел Paragraph на раздел Home.

Командата Borders and Shading отваря едноименния диалогов 
прозорец е три диалогови карти: Borders, Page Borders и Shading.

Times New Roman 14
.ines to drop: 

distance from text:

*  a
0 on | v j

Cancel

AaBbCcI 
П Normal |

AaBbQ
II No Spi

Bottom Border 

Ton Bordet 

It'll Boidt i 

- iq -t T.'rder

No Koidi-i 

All Borders 

Outside Borders 

Inside Borders 

Inside Horizontal Border 

Inside Vertical Border 

Diagonal Down Border 

Diagonal Up Border 

Horizontal Line 

Draw Table 

View Gridlines 

Borders and Shading. -

4- Page Borders -  за очертаване на страница;
-I- Shading -  за запълване на рамката с цвят и шарка.
За илюстрация, първият абзац от следващата точка е с главна буква, 

врязана в три реда. Ограден е с червена рамка, запълнен е със сив цвят с 
5% шарка (точки).

6. Оформяне на параграфи в номерирани или изброими списъци

При този тип форматиране маркираме няколко последователно 
разположени параграфа и автоматично ги номерираме или 
подреждаме в списък със специални символи (булити). Ако се 
наложи да премахнем някой от параграфите, списъкът се преномерира 

също автоматично. Тази технология се използва, когато искаме просто да 
номерираме или да маркираме със символ даден списък от параграфи, така 
че те да станат по-отчетливо видими в текстовия документ.
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AaBbCcL
Bullet Library

❖

- •

>

0
O

Създаването на изброими или 
номерирани списъци в Word 2010 се 
извършва чрез инструментите, които се 
намират в раздела Home, панел Paragraph 
бутон Bullets или Paragraph бутон 
Numbering (Multilevel List).

За да се приложи някой от готовите 
шаблони за форматиране, натискаме 
стрелката отдясно на съответните бутони и 
посочваме някой от шаблоните.

Чрез командите Define New Bullet... (Define New Number 
Format....) може да се създаде допълнителен шаблон за форматиране.

Document Bullets

о ✓
**z Change List Level

Б
l-

Символите за отбелязване или номериране на списъците, спадат към 
форматирането на секция и върху тях не могат да се извършват 
обикновени редакции. Премахването им се извършва като селектираме 
текста и отново приложим някои от шаблоните Bullets или Numbering, а 
за да премахнем само 1 отметка -  поставяме курсора след нея и натискаме 
бутона Backspace.

7. Оформяне на текст в колони. Създаване на колонтитули и 
номериране на страниците

7. 1. Създаване на многоколонен текст

Когато оформяме текст в колони, той се разпределя по колоните от 
ляво на дясно, като следва от долния край на дадена колона към горния 
край на следващата отдясно. За да можем да ги преглеждаме, трябва да сме 
в изгледа Page Layout.

Н. Василев
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Премахване на колоните на даден текст се извършва, като го 
маркираме и след това изберем брой на колоните -  една.

За оформяне на текст в колони в Word 2010 се използват 
инструментите, намиращи се в раздела Page Layout, панел Page Setup, 
бутон Columns. За повече от две колони използваме командата More 
Columns.

7. 2. Създаване и редактиране на колонтитули

Колонтитулите са полета, разположени в горната и долната част на 
всяка работна страница от текстовия документ. Колонтитулите в Word 
2010 се намират в раздела Insert, панела Header & Footer.

Когато поставим някаква информация в тях, то тя се появява 
автоматично във всяка страница до края на целия документ.

Виждаме, че се преминава към изглед Print Layout. Г орните и долни 
колонтитули се маркират и активират с пунктирана линия, а останалия 
текст избледнява. Междувременно се отваря автоматично лентата с 
инструменти Header and Footer с команди за работа с колонтитули.

От контекстуалния раздел Header and Footer \ Design, панел Options 
избираме настройките за колонтитулите: различни за първа страница за 
четна (Event) и нечетна (Odd) страница.

Ако са избрани различни колонтитули за първа, четна и нечетна 
страница,то по отделно ги задаваме за първата, четните и нечетните 
страници. След това натискаме бутона Close Header and Footer.

Ако искаме да изтрием колонтитули, влизаме в Header and Footer, 
селектираме ги и натискаме Delete, а от диалоговия прозорец за настройка 
на страницата Page Setup диалогова карта Layout, секция From edge, 
задаваме полетата за Header и Footer.

7. 3. Номериране на страниците

Номерирането на страниците в Word 2010 се намира в раздела 
Insert, панела Header & Footer, бутона Page Number. При избор на тип на 
поставяне на номер на страница, автоматично се отваря контекстното 
меню Design за работа с колонтитули. Изтриването на номера на 
страницата може се извърши, като от бутона Page Number се избере 
инструмента Remove Page Numbers, или като се влезе в Header and 
Footer, маркира се номера на страницата и се натисне Delete и Close.

8. Бележки под линия и заключителни бележки

Тези бележки (препратки) обикновено се използват, когато в текста 
има някакви неясни термини или цели абзаци, подлежащи на
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допълнителни разяснения за евентуалните читатели. Самите разяснения 
могат да се поставят в края на страницата или в края на документа. Друга 
особеност е, че когато са няколко, те се подреждат в списък и ако се 
наложи да се изтрие някоя от тях, останалите се преномерират 
автоматично. Също така между бележките и местата на поставянето им в 
текста има взаимна връзка.

Бележките под линия и заключителните бележки в Word 2010 се 
вмъкват от раздела References, панела Footnotes.

Изтриването на бележка се извършва чрез селектиране на маркера й 
в текста и след това Delete. Така се премахва бележката, и маркера й.

9. Създаване и изменение на таблици

9.1. Създаване на таблици

За създаването на таблици в Word 2010 се използва раздел Insert, 
панел Tables.

Броят на редовете и колоните може да 
се зададе директно, чрез маркиране с 
мишката върху визуализираната схема.

С командата Insert Table. се отваря 
прозорец, в който може да се въведат броят 
на колоните и редовете.

За ръчно изчертаване на таблици се 
използва бутона Draw Table.

При въвеждане на таблица, автоматично се появява контекстен 
раздел Table tools, с два подраздели: Design и Layout, командите от които 
се използват за промяна на структурата и оформянето на таблицата.

При въвеждане на таблици, широчината на всички колони е еднаква. 
Ако искаме да променим широчината на дадена колона, посочваме с 
мишката разделителната линия между двете колони, показалеца на
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мишката става двупосочна стелка, натискаме ЛБМ и влачим в желаната 
посока. Добавянето на съдържание в таблица става, като позиционираме 
курсора в съответната клетка и го въвеждаме. С бутона Tab се преминава в 
следващата клетка и се селектира съдържанието й. С Shift + Tab се 
връщаме назад (преминава се в предишната клетка).

Подравняването на текста по хоризонтала и по вертикала в клетките 
става с бутоните от панел Alignment.

9.2. Редактиране на таблици

Всяко едно изменение на таблицата се предхожда от маркиране на 
нейните елементи.

-I- Маркиране на клетка -  преместваме мишката в долния ляв
ъгъл на клетката, появява се черна наклонена стрелка и се кликва е ЛБМ;

-I- Маркиране на ред  -  преместваме мишката в ляво на реда,
появява се бяла наклонена стрелка и се кликва е ЛБМ;

-I- Маркиране на колона -  премества се мишката над реда,появява
се черна стрелка насочена надолу и се кликва с ЛБМ;

Маркиране на цялата таблица -  преместваме мишката в горния 
ляв ъгъл леко извън таблицата, появяват се 4 кръстообразни стрелки в 
квадратче и се кликва с ЛБМ.

С помоща на бутоните Distribute Rows и Distribute Columns от 
панел Cell Size се изравнява височината и широчината на маркираните 
редове или колони.

Добавянето на нов ред, след последния, става с помощта на 
клавиша Tab.

Добавянето на ред или колона на точно определено място става с 
помощта на бутоните от панела Rows & Columns. За целта маркираме реда 
и чрез бутоните Insert Above или Insert Below вмъкваме ред пред 
маркирания или след маркирания. С бутоните Insert Left и Insert Right 
вмъкваме колона пред маркираната или след маркираната.Ако маркираме 
два или повече редове (колони), то се вмъкват съответно два или повече 
редове (колони).

Премахването на редове или колони. Маркираме редовете 
(колоните) и кликваме бутона Cut или след маркирането, кликваме с ДБМ 
и от контекстното меню изпълняваме Delete Rows (Delete Columns).

Сливане (обединяване ) на клетки.
Ако е необходимо, с цел по-добро оформление на шапката на 

таблицата, клетките могат да се сливат. За целта клетките се маркират и 
след това се кликва върху бутона Merge Cells от панела Merge.

В примера по-долу, са обединени по две клетки в първата и втората 
колонки и след това шест клетки в първия ред. Текста в тях е центриран и 
по хоризонтала и по вертикала.
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№ Стоки Продажби през първото полугодие на 2015 г.
Януари Февруари Март Април Май Юни

1 Компютри 128 231 176 120 312 96
2

За разчертаване на клетките в таблицата,например да се разчертае 
клетката по диагонал или създаване на нестандартни таблици, може да се 
използва бутона Draw Table.

Бутона Eraser 0  от контекстния раздел Design служи за
Eraser

премахване (изтриване) на ненужни елементи в таблицата.

9.3. Автоматично повторение шапката на таблицата

За да не копираме шапката на таблицата на всяка нова страница, а тя 
автоматично да се повтаря, изпълняваме следното:

1. Създаваме шапката и я маркираме.
2. От контекстния раздел Table Tools избираме подраздел Layout, 

панел Data, и кликваме върху бутона Repeat Header Rows.

С помощта на бутона Sort данните в таблицата могат да бъдат 
сортирани по азбучен ред или обратно, ако са текстови. Ако са цифрови, 
сортирането е във възходящ или низходящ ред.

Таблиците са много удобна форма за оформяне на официални 
документи, като: заявления, доклади, становища, докладни записки и др., 
при които в началната част има обръщение към институции или лица, 
които се поставят в дясната или лява част на текстовото поле, а в края -  
дата, подпис и др., като датата се поставя в дясно, а подписа -  в ляво. За 
целта в началната част се въвежда таблица с един ред и две колони, а в 
края -  таблица с два реда и три колони.

Пример. Начало на документа с обръщение: “ДО ПЪРВА...“ 
разположено центрирано в лявата част на текстовото поле:

ДО ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА
Управителя на отдел „Човешки ресурси”

Г осподин....................................
София 1102, ул. „Бачо Киро“ №5

Край на документа:
Дата: С уважение:

София / /
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След като се напише и форматира необходимото, таблицата се 
маркира и се задава да е без очертаване (No Border).

10. Вмъкване, форматиране и оформяне на картинки

От раздела Insert, панел Illustrations се избира командата Picture.

Появява се диалогов прозорец. В него трябва да се избере папката, от 
която ще се вземе картинката. След като се маркира файла на желаната 
картинка с натискане на бутона Insert, или с двукратно натискане на левия 
бутон на мишката върху файла, прозорецът се затваря и картинката се 
вмъква на мястото на текущото местоположение на курсора. Word 
вгражда обекта в документа.
Ш] 1-a-l

► Libraries ► Pictures ► Sample Pictures ~ '\ * * \ \  Search Sample Pictures

Organize ’ §= - □
Q  Libraries 

i  Documents 

J l  Music 

[E| Pictures

0  Videos

Homeqroup

[VI Computer

Local Disk {C:)
Local Disk (DO

e  TRANSCEND (GO

Pictures library
Sam ple Pictures

Arrange by Folder T

Name Date Tags ж
[ E l  Chrysanthemum.jpg 3/14/2008 1:59 PM

[El Desert.jpg 3/14/2008 1:59 PM

[ElHydrangeas.jpg 3/24/2008 4:41PM

■" [ E l  Jellyfish, jpg 2/11/2008 11:32 AM -

lE lK o ala .jpg 2/11/2008 11:32 AM

| E |  Lighthouse.jpg 2/11/2008 11:32 AM

[ E l  Penguins .jpg 2/18/2008 5 :0 7  AM

[ E ]  Tulips .jpg 2/7/2008 11:33 AM ▼
▼ < | НГ 1 ►

F ile n a m e : L ighthouse jpg [AH P ictu res (* .em f;*.w m f;*,jpg ;* T ] 

nsert j j j ]  [ Cancel [

Insert 

Link to File 

Insert and Link 

Show previous versions

Ако вместо Insert от 
падащото меню се избере Link 
to File се вмъква копие на 
информация, създадена с друга 
програма, като се поддържа 
връзка между двата файла. 
Когато информацията се 
промени в оригиналния файл, 
промените се отразяват 
автоматично и в свързания файл.

В момента на вмъкването 
картината е маркирана. Чрез 8- 
те манипулатора може ръчно да

_________________________ _̂___________  се оразмерява. Появява се и
контекстен раздел Picture 

Tools/Format с четири панела с команди за обработване на картинката.С 
помощта на бутоните от панел Arrange: Position и Wrap Text определяме
къде и как да бъде разположена картинката спрямо текста. С Wrap
Text/Behind Text, тя се разполага зад текста. Ако маркираме картинката и 
увеличим размера й, натиснем ДБМ и изберем Format 
Picture/Picture/Color/Washout, тя става „Воден знак“. С Brightness и 
Contrast се извършват допълнителни настройки.

11. Въвеждане на символи и формули в документ 

Въвеждане на специални символи
За въвеждане на символи в текста се използва раздел Insert, панел 

Symbols. С кликването на бутона Symbol се отваря диалоговият прозорец 
Symbol. Избира се желания символ и се натиска бутона Insert.
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Symbol L ® .

Symbols | Special Characters |

Font: (normal text) 14 Subset: | Letterlike Symbols

3 % C (2 I £ N Pis Rs w [Ш d € K T
ж

P & A 8 <E T % « в T M n e ■Ys

a У % % % Vs У □ <- T i 1 t "1
A П Z — / • V 00 L n J — Ф = < >

Recently used symbols:

€ £ ¥ © ® TM ± Ф < > 4- X 00 a P
Numero Sign Character code: |2116 1from: | Unicode (hex) 4

AutoCorrect... ] [ Shortcut Key... ~| Shortcut key: 2116, Alt+X

Insert ~~] [ Cancel

Към символите се отнасят и буквите от Гръцката азбука, които 
широко се използват в математическите дисциплини.

Нека запишем известната формула, че сумата от ъглите на 
триъгълника е 180о.

а+р+у=180°.

Въвеждане на математически формули

Въвеждането на математически формули става, като от раздел Insert, 
панел Text, изберем бутон Object. От диалоговия прозорец Object 
избираме Microsoft Equation 3.0. С помощта на лентата Equation,

в отворения прозорец изписваме формулите. 

П

s = 1

k = 0

a k p  
k ! 1  0

С кликването върху всяко от бутончетата се отваря списък с 
различни варианти за съответния символ. В случая за символа Е е избран 
варианта с индекси от долу и от горе.

За въвеждане на известни (стандартни) математически формули се 
използва бутон Equation на панел Symbols от раздел Insert. Например

9  , 9  9  — b + V b 2-4f lCа 2 +  Ь2 =  с2, х = ------- :-----------  или

Н. Василев
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2 3х х 2 х 3
е х  = 1Н 1-------1-------+
6 1! +  2! +  3! +

— ГО < X <  ГО

12. Създаване на графични обекти

За създаване на графични обекти се използва панел Illustration на 
раздел Insert бутон Shapes.

Палитрата Shapes предлага 
средства за изчертаване на: 
Линии;
Правоъгълници 
Основни форми;
Основни стрелки;

математически действия; 
форми за схеми;

звезди и ленти;
Форми за пояснителен текст 
(легенда).

12.1. Ред за създаване на графични обекти

1. Определя се мястото за графиката в документа и се избира
фигурата;

2. Мишката се премества на желаното място. Знакът й се е 
променил на + . С натиснат ЛБМ се изчертава фигурата. Появяват се и 
манипулационните знаци: 2 кръгчета, ако е линия и 8 квадратчета, ако е 
друга фигура. Ако искаме линията да има определен наклон (30о, 45о,60о 
или 90о) или правилна фигура (квадрат, кръг) се натиска непрекъснато 
клавиша Shift. С отпускане на ЛБМ се активира контекстния раздел 
Drawing Tools с подраздел Formats.

3. От панел Shape Stile се избира дебелина, вид и цвят на 
линиите за очертаване на фигурата, цвят за запълване и ефекти (сянка или 
тримерно изображение);
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Запълване на фигурата с цвят; 
Цвят на линиите за очертаване; 
Ефекти; 

розорец Format Shape.

Диалоговият прозорец Format 
Shape предоставя допълнителни 
възможности за форматиране на 
фигурите:

Gradient fill -  плавно изменение 
на цвета;

Picture or texture fil -  картини 
или текстура;

Pattern fill -  запълване с шарка; 
Transparency -  прозрачност.

12.2. Позициониране и групиране на графичните обекти

Ако фигурата се състои от няколко обекта и те се застъпват, то с 
помощта на бутоните в панел Arrange може да се промени взаимното им 
разположение в дълбочина.

Bring Forward -  обекта се премества 
едно ниво нагоре;
Send Backward -  обекта се премества 
едно ниво надолу.

Групиране на графичните обекти:
1. Маркираме последователно обектите;
2. Натискаме бутона Group. Обектите са групирани.

Разгрупиране:
1. Маркираме обекта:
2. Натискаме бутона Group и избираме Ungroup.

Ц з Bring Forward '  Align '

Q  Send Backward ж Group ж

ak Rotate T

Arrange

Position W rap „
T Text'" lection Pane

Н. Василев
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Пример за два различно разположени и групирани обекта.

Елипсата е зад триъгълника Елипсата е пред триъгълника

Създадените графични обекти се привързват към абзаца, в които се 
намира мигащия курсор на маркера. Ако е активирана настройката Move 
object With Text, която се намира в диалогова карта Position на 
диалоговия прозорец Layout, обекта (фигурата) ще се измества заедно с 
абзаца.

Диалоговият прозорец Layout се отваря, по следния начин: Маркира 
се обекта и от контекстния раздел Drawing Tools/Format панел Arrange 
бутон Wrap Text се активира командата More Layout Options...,

От менюто на бутона Wrap Text определяме мястото на 
обекта спрямо текста. Той може да бъде в началото на текста (In 
Line with Text), в самия текст (Square, Tight, Trough, Top and 
Bottom), зад текста (Behind Text), пред текста (In front of Text),

12.3. Създаване на декоративен текст

От раздел Insert, панел Text, бутон WordArt избираме стила на
го изписваме. ПолучениятYour text hereтекста и след това в полето 

графичен обект може да бъде завъртян под определен ъгъл спрямо текста и 
редактиран. За целта маркираме обекта и от контекстният раздел 
Drawing Tools/Format, панел WordArt Styles избираме бутоните: Text 
Fill, Text Outline и Text Effects, От менюто на бутона Wrap Text 
определяме мястото на обекта спрямо текста.
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13. Автоматично редактиране и вмъкване на текст и графика

13.1. Търсене и заместване на текст

Много често се налага един текст, който се повтаря многократно в 
документа, да бъде заменен с друг текст. В Word 2010 тази възможност се 
реализира с помощта на бутона Replace, които се намира в панел Editing 
на раздела Home.

В полето Find what се записва текста, който искаме да бъде заменен, 
а в полето Replace whit -  текста с които искаме да заменим дадения текст. 
Ако натиснем бутона More и след това Format, може да зададем 
подходящо форматиране на текста с който заменяме. Например, ако 
искаме да заменим думата „Маркиране“ с думата „Селектиране“, изписана 
с червен цвят, удебелени и наклонени букви, то в диалоговия прозорец 
Replace Font задаваме тези настройки.
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13.2. Автоматично вмъкване на текст и графика в документ
Много често се налага в документите да се изписват имената на 

министерства, учебни заведения, организации, фирми и т.н. Word 2010 
дава възможност за автоматично въвеждане на тези текстове, чрез 
включването им в речниците: Auto Correct и Auto Text. Auto Correct 
съдържа само текст, а Auto Text може да съдържа както текст, така и 
графика, например логото на съответната организация или фирма.

-I- Речник Auto Correct.
Добавянето на елемент в речника Auto Correct може да стане по два 

начина.
1. От менюто на бутона File избираме Options/Proofing и кликваме 

бутона Auto Correct Options ....От диалоговия прозорец в полето под 
Replace записваме абривиатурата на организацията, например „МТСП“, а 
в полето под With записваме пълния текст: „Министерство на труда и 
социалната политика“ и кликваме бутона Add.

След това в документа е достатъчно да се въведе само кода и 
интервал след него и Word автоматично изписва пълния текст. Например 
пишем МТСП и интервал след него, а се изписва Министерство на труда и 
социалната политика Ако все пак искаме да остане само абривиатурата 
(кода), то след автоматичното изписване на пълния текст кликваме бутона 
Undo.

2. Ако искаме пълният текст да има специално форматиране, то 
тогава най-напред изписваме текста, форматираме го, маркираме го и след 
това отваряме прозореца на Auto Correct. Виждаме, че той е изписан в
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полето под With без да е форматиран. Активираме бутона Formatted Text 
и текста се появява така, както сме го форматирали. В полето Replace 
записваме кода и кликваме бутона Add.

-I- Речник Auto Text.
За добавяне на елемент в речника Auto Text се използва раздел 

Insert, панел Text, бутон Quick Parts. Изписваме текста, поставяме и 
графичния елемент, маркираме го

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

София 1849, кв. Кремиковци,, тел. факс: +359 2 994 70 18, +359 2 994 70 38, 
www.hrdevelopmenteu. com

и отваряме менюто на бутона Quick Parts. Избираме Auto Text/Save 
Selection to Auto Text Gallery,

Когато 
текст да 
документа, 
панел Text, 
на бутон

се наложи този 
се вмъкне в 

от раздел Insert, 
отваряме менюто 
Quick Parts и 

избираме Auto Text,

От списъка на речника 
избираме съответния текст и 
кликваме с ЛБМ.

Отваря се диалоговия прозорец Crate 
New Building Block.

В полето Description: записваме кода: 
МТСП -  ЦРЧРРИ и кликваме бутона ОК, 

Текста заедно с графичния елемент е 
записан в речника.

От раздел Insert, панел Text, бутон Date & Time може да се въведе 
текущата дата.

Н. Василев
27 / 33

http://www.hrdevelopmenteu.com/


Учебен материал

14. Оформяне на заглавната страница
За някои документи, като курсови и дипломни работи, учебници и 

други, е целесъобразно първата страница да бъде оформена по подходящ 
начин. Например, тя да бъде оградена с рамка и текста в нея да бъде 
разположен по средата, тоест да бъде центриран не само по хоризонтала, а 
и по вертикала.

Ако в документа има заглавна страница, страници с таблици или 
диаграми, които трябва да имат друго форматиране или ориентация 
Landscape, то документа трябва да бъде разделен на секции и за всяка 
секция да бъде зададено желаното оформление. За целта:

1. Посочваме с мигащия маркер началото на абзаца от които трябва 
да започне новата секция.

2. От раздела Insert, избираме панел Pages и натискаме бутона Page 
Break.

3. В края на секцията, отново посочваме началото на абзаца до които 
тя свършва и натискаме бутона Page Break.

4 Форматираме създадената секция по желания начин.

14.1. Поставяне рамка на страница

1. Изписваме текста, например наименованието на документа.
2. От раздела Insert, избираме панел Pages, бутон Page Break. По 

този начин отделяме този текст на нова страница.
3. Избираме раздел Page Layout, панел Page Background, бутон 

Page Border.
Отваря се диалоговия прозорец Borders and Shading с три диалогови 

карти: Borders, Page Border и Shading. За поставяне рамка на страницата 
избираме диалогова карта Page Border.
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Border and Shad ing O ptions 

Margin 

Top:

ТШ

4. Избираме стила на линията с която ще очертаваме (Style), цвета и 
дебелината или от бутона Art избиране вида на художествения елемент с 
които ще ограждаме страницата.

5. Избираме вида на рамката и натискаме съответния бутон (Box, 
Shadow, 3-D или Custom).

6. В секцията Preview, от списъчното поле Apply to: посочваме This 
section -  First page only.

7. От прозореца на бутон Options... 
избираме настройките за рамката на 
страницата.

8. В полето на прозореца Measure from: 
задаваме опцията Text, а в полетата на 
секцията Margin задаваме отстоянието 
на рамката от текста. То трябва да бъде 
в рамките на 1 до 4 pt (точки).

9. Кликваме последователно бутони OK.

\ 2 p t  Ь У  L e f t :  | 2 p t  Щ

B o tto m : [2  p t  § ]  R ig h t : [2 p t  Q ]

M easure from:

И
Options

0  Align paragraph borders and table edges with page border 
[71 Always display in front 
[71 Surround header 
[71 Surround footer

14.2. Центриране на текста по вертикала

1. Маркираме текста
2. От раздела Page Layout, отваряме панел Pages Setup и избираме 

диалогова карта Layout.
Тази карта има четири секции: Selection, Header and Footer, Page, 

Preview и три бутона.

3. От списъчното поле 
Vertical alignment: на секция 
Page избираме Center.

4. В полето на бутона 
Apply to: посочваме Selected 
section.

5. Кликваме бутон OK.

Ограждане на страницата в 
рамка може да стане и от този 
диалогов прозорец с помощта на 
бутона Borders...

Н. Василев
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Ако заглавната страница се състои от две или повече части, както е в 
случая с настоящият документ, то е най-добре да се въведе таблица с два 
или три реда и една колона и след това във всята клетка от таблицата да се 
изпише и центрира съответния текст. Височината на клетките от таблицата 
се коригира така, че да се побере съответния текст и да се извърши 
желаното центриране.

За разглеждания документ е въведена таблица с една колона и 4 реда. 
В първия ред е разположена горната част от заглавната страница, във 
втория -  наименованието на документа, центрирано и по хоризонтала и по 
вертикала. Третият и четвърти ред са разделени на две, което позволява 
съответно в лявата и дясна част да се напишат съответните текстове.

Разделянето на последните два реда става по следния начин: 
маркираме редовете и след това от контекстния раздел Table Tools/Layout 
панел Merge кликваме върху бутона Split Cells. В диалоговия прозорец 
посочваме, че броят на редовете е 2 и брой на колоните -  2.

15. Извеждане съдържание на документ

Стил (Style) се нарича съвкупността от всички форматиращи 
параметри за определен текст или за параграф . Форматиращите параметри 
са: шрифт, големина, наклон, удебеляване, подчертаване, цвят, разстояние 
между символите, междуредие, подравняване, и др. На стиловете могат да 
се дават имена. Всички стилове се базират на стила Normal.

Съвкупността от стиловете се намира в раздел Home,панел Styles.
Особено удобно е използването на стиловете при създаване и 

оформяне на големи документи (учебници, нормативни документи и др.).

15.1. Създаване на нов стил

1. В раздел Home, панел Styles посочваме стила Normal.
2. Отваряме прозореца на панела Styles и активираме командата Save 

Selection as a New Quick Style...

З.Даваме име на новия стил, например Vasilev и активираме бутона 
M o d ify .
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Create New Style from Formatting

Properties

Name:

Style type:

Style based on:

Style for following paragraph: 

Formatting 

| Times New Roman v  11~14 v

| Vasilev

| Linked (paragraph and character) v  |

| ТГ Normal

| IT Vasilev v  |

11)10
Previous ParizrzphPrevious Pirzzrsph Previous Psrazriph Previous Parszrzph Previous Pirazrsph Previous 
Psnzriph Previous Psnzrzph Previous P in z n p  h Previous Psnzriph Previous P inzriph

Following Paraeriph Following Pzrzzrzph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph 
Foil owing Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph 
Following Paragraph Following Paragraph Following Parazraph Following Parazraph Following Paragraph 
Following Paragraph Following Paragraph Following Parazraph. FollowiagParagraph Following Parazraph 
FollowingParazraph Folio-*-inzParazraph FollowingParazraph Following Parazraph FollowingParazraph

Font: 14 pt, Indent:
First line: 1,25 cm, Justified 
Line spacing: single. Space 
After: 0 pt. Style: Quick Style

mu
i

0  Add to Quick Style list ЦЦ Automatically update 

®  Only in this document O  New documents based on this template

Cancel

4. С помощта на този прозорец задаваме форматиращите параметри 
за стила Vasilev. С помощта на бутона Format се задават форматиращите 
настройки за параграфа и натискаме бутона OK.

За какво служат стиловете?
Създадените стилове служат за много лесно форматираме на избрани 

параграфи. За целта поставяме мигащия курсор на мишката в параграфа, от 
панела Styles посочваме съответния стил и кликваме с ЛБМ.

15.2. Извеждане и редактиране съдържание на документ

1.Форматират се заглавията и подзаглавията със стиловете: 
Headingl, Heading2 и т.н.

2. Посочва се мястото на съдържанието -  в началото или в края на 
документа.

3. Избира се последователно Reference\Index and Tables\Tables of 
Contents и се натиска бутона OK.

4. Избираме начина за извеждане на съдържанието и броя на нивата.
Съдържанието на документа се извежда автоматично, а текста

„СЪДЪРЖАНИЕ“ изписваме най-отгоре.
За разглеждания документ съдържанието е изведено в началото.
Съдържанието е върху сив фон, когато курсора е в него. То е 

динамично свързано с документа и при промяна на заглавията, то 
автоматично се актуализира. За целта се изпълнява следното:

1. Посочваме съдържанието и натискаме бутона F9 или левия бутон 
на мишката и избираме Update Field...
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2. От диалоговия прозорец избираме дали да се обнови само 
номерацията на страниците Update page number only или самото 
съдържание Update entire table.

16. Отпечатване на документ

Преди отпечатването на документа, от раздел View, панел Zoom, или 
от менюто File, команда Print, може да се разгледа как ще изглежда 
документа по страници при разпечатването.

С помощта на бутона One Page на панела Zoom се визуализира само 
една страница -  размера на страниците се намалява, така ще цялото 
съдържание да се визуализира върху екрана на компютъра.

С бутона Two pages се визуализират две страници. С бутона Zoom се 
отваря диалогов прозорец Zoom, натиска се радио бутона Many Pages, и в 
зависимост от зададеният процент в полето Percent се визуализират повече 
страници.

Отпечатването на документа става с помощта на командата Print от 
менюто File. В лявата част на екрана се визуализира как ще изглежда 
документа по страници при разпечатването. С помощта на лентата Zoom, 
която се намира в долния десен ъгъл на лентата на задачите и бутоните със
знаци и „+“ се визуализират една две или повече страници.

I s  I а  ч  -  и  o s  I -

Могат да се отпечатат всички страници (Print All Pages) или само 
посочените в полето Pages:, като страниците могат да се изброят, 
например:3,4,7 или ако са последователни да се посочи от коя до коя, 
например 2-6.

Ако посочим полето Print All Pages, може да изберем да се отпечата 
само текущата страница (Print Current Page), да се отпечатат нечетните 
страници (Only Print Odd Pages) или на четните страници (Only Print 
Even Pages).
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Ако е активирано полето Collated, при печат на повече копия се 
отпечатват всички страници, след това отново се отпечатват и така докато 
се отпечатат всички копия. Ако е активирано полето Uncollated, всяка 
страница се отпечатва толкова пъти, колкото са копията.

За отпечатване на документа, трябва да е инсталиран принтер.
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