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Основни елементи 
на прозореца на  MS Word
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3 1. Заглавна лента: Показва името на файла на
редактирания документ и името на програмата.
Включва също стандартните бутони
2. Лента с инструменти за бърз достъп: Тук са

често използваните команди Запиши, Отмени
и Върни. В края на лентата има падащо меню,
където можете да добавите други команди.

3. Раздел "Файл": Съдържа командите, които
действат върху самия документ (не върху
съдържанието) - например Създай, Отвори,
Запиши като, Затвори.
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4. Лента: Тук са необходимите за работа
команди. Външният вид на лентата се променя
според размера на монитора ви.
5. Прозорец за редактиране: Показва
съдържанието на редактирания документ.
6. Плъзгач: Позволява промяна на показваната

част на редактирания документ.

http://office.microsoft.com/bg-bg/word-help/RZ101816356.aspx?section=2
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7. Лента на състоянието: Показва информация
за редактирания документ.
8. Бутони за изглед: Позволяват промяна на

режима на показване на редактирания
документ.
9. Мащабиране: Позволява промяна на мащаба

на редактирания документ.

Основни елементи 
на прозореца на  MS Word



Основни правила 
за въвеждане на текст

Между думите се оставя САМО ЕДИН интервал.

Чрез клавиша ENTER ( ) се преминава на нов ред,

само при започване на нов абзац.

Преди препинателен знак (. , : ! ? ...) няма интервал,
а след препинателен знак се оставя един интервал.

Ако имаме текст в кавички или скоби, между текста
и символите не се оставят интервали.

При въвеждане на дума в сравнителна или превъзходна
степен (по-добре, най-хубаво) не се оставя
интервал преди и след тирето („късо тире”).

Има „дълго тире” - с интервали и от двете му страни.



Ред на действие

Създава се празен текстов документ и се именува.

Въвежда се текста.

Редактира се съдържанието.

Вмъкват се други елементи.

Форматират се текста и вмъкнатите обекти.

Полученият резултат се запазва на избрано място.

Ако е необходимо, документът се отпечатва, изпраща 

се по електронна поща или се публикува в Интернет.



Home Font

Форматиране на шрифт



Бабата имала гадинки - змии, гущери
и заръчала на момичето да ги нахрани.

Резултат от форматирането

…– Аз може и да заспя, а ти видиш ли водата да тече червена, 
не ме събуждай. Видиш ли я да тече синя, пак не ме събуждай. 
Ала щом потече жълта, веднага ме събуди!

И бабичката заспала. 

По едно време реката придошла червена. След 
червената вода потекла синя. Тя се сменила със 
зелена, после заприиждала черна. 

Най-накрая забълбукала жълта вода и момичето 

събудило бабичката. 



Какво е абзац (параграф)?

Последователност от текста, разположена
между два специални знаци за край (Enter)

Enter
Абзац



Форматиране на абзац 
(параграф)

 Преди да започнем форматирането, маркираме 
абзаците, които ще форматираме!

 Всеки абзац, който създаваме, запазва формàта 
на предходния.

 Винаги можем да променим форматирането.

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ:



 Подравняване - разположение на 
абзаца спрямо наборното поле на листа;

 Междуредово разстояние -
разстояние между редовете в един абзац;

 Отстъпи -разстояние преди и след 
абзаца, отляво и отдясно на абзаца 
спрямо наборното поле на листа;

 Отстъп на първия ред спрямо 
останалите редове в абзаца.

Основни понятия



Вариант 1:

меню Home / Paragraph

Форматиране на параграф



Вариант 2:

десен бутон - Paragraph

Форматиране на параграф



Меню Format / Paragraph

Подравняване

Отстъп -

абзац

Отстъп -

първи ред

Междуредие

Разстояние 

до предния и 

следващия 

абзац

В областта Preview може да се 

види  как ще изглежда абзацът 

със зададените параметри.



Подравняване

Ляво (Left)

Центрирано 

(Centered)
Дясно (Right)

Двустранно 

(Justified)

Меню Format / Paragraph 

 Indents and SpacingAlignment



Left - текстът е подравнен по лявата граница на 
текстовото поле;

Подравняване

Centered - текстът е центриран;

Right - текстът е подравнен по дясната граница на 
текстовото поле;

Justified - текстът е двустранно подравнен, като при 
непренесен текст между думите се появяват 
интервали с различна дължина.



Отстъп - първи ред

Paragraph  Indents and Spacing

First line Число

 Special  By



Отстъп - първи ред

Hanging Число

Paragraph  Indents and Spacing  Special  By



Ляв отстъп 

(Left)
Десен отстъп 

(Right)

Отстъп на първия 

ред на абзац (Special) 

Форматиране на отстъп 



Отстъпи преди и след абзац

Преди

(Before)

След (After)

Преди и след

(Before+ After)



Междуредово разстояние

Един ред (Single) Ред и половина (1,5 line) Два реда (Double )

Меню Format / Paragraph  Indents and Spacing

 Line Spacing



Въпроси

1. Какво е абзац?

2. Кои са основните характеристики 
при форматирането на абзац?

3. По какъв начин може да бъде подравнен 
абзац спрямо наборното поле?

4. Какви отстъпи могат да бъдат 
зададени за абзаца?



Какво научи този час?

Характеристики на абзац:

- Отстъп

- Разстояние

- Междуредово пространство

Форматиране на подравняване, на отстъпи 
и на разстояние между редове и абзаци.




