
Форматиране на документ 



1. Изглед на документа 

 Print Layout – дава представа за външния вид на документа; 

 Full Screen Reading – по-удобно четене на цял екран; 

 Web Layout – за редактиране и създаване на web страници; 

 Outline View – разглеждане на документа по заглавия. 

 Zoom – приближава до 500%, намалява до 10%. 



2. Форматиране на страница 

 От меню Page Layout 

 Група инструменти Page Setup 

Отваряне на 

Диалогов прозорец 

Page Setup 



От поле Paper size – 

избираме големината на 

листа 

- А4 стандарт за Европа и 

Англия 

- Letter стандарт за САЩ 

и Канада 

А) Диалогов прозорец Page Setup 
 



- ориентация на листа: 
 Portrait – вертикално; 
 Landscape - хоризонтално; 

- размер на 
страничните полета: 

Top – от горе,  

Bottom – от долу 

Left – ляво 

Right – дясно  

Б) Margins (Полета) - размера на белите полета между 
края на хартията и текста 
 



3. Форматиране на символи 

 Шрифт (Font) – набор от букви, цифри, символи и 
пунктуационни знаци, които имат един и същ общ 
вид; 

- Серифни – заоблени краища Times New Roman; 

- Несерифни – Arial; 

 Промяна на външния вид на текста; 

 Маркираме текста; 



А) Избор и настройка на шрифта 

7 

1. Основен шрифт 

2. Стил – Bold (получер), Italic 
(курсив) 

3. Размер на символите –
измерва се в пунктове (pt) 

4. Цвят на символите 

5. Вид на линията за 
подчертаване 

6. Цвят на линията за 
подчертаване 

7. Ефекти за маркирания 
текст 
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Ефекти на шрифта 

- Задраскване (Strikethrough) 

- Горен индекс (Superscript) 

- Долен индекс (Subscript)  

- Главни букви (All caps) 

- Умалени главни букви (Small caps) 

 



Б) Разстояние между символите в текста 

1. Мащабиране на 
символите по 
ширина 

2. Разстояния между 
символи 

3. Позиция на 
символите спрямо 
базовата линия 
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В) Избор на текстови ефекти 

 От д.п. Font - бутон Text 
Effects, се отваря д.п. 
Format Text Effects 
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Г) Форматиране чрез лентата с инструменти 

Прилагане на 

ефект 

Избор на шрифт  Размер на символите  

Underline(Подчертаване)  Bold (Получер)  

Italic (Курсив)  

Color (цвят на символите)  



Знаково форматиране 12 

Д) Форматиране чрез клавишни 
комбинации 

Форматиране Клавишна комбинация 

Bold (Получер) Ctrl + B 

Italic (Курсив) Ctrl + I 

Underline (Подчертан) Ctrl + U 

Double Underline (Двойно подчертан) Ctrl + Shift + D 

Words Only Underline (Подчертани 

само думите) 

Ctrl + Shift + W 



4. Форматиране на абзац 

 Подравняване на текста, промяна на разстоянията 
между редовете и отстъпите; 



подравняване 

лява граница 

дясна 

граница 
междуредово 

разстояние 

отстъп на 

първия ред 

отстояние от 

предния абзац 

отстояние от 

следващия абзац Предварителен 

изглед на 

финалното 

състояние на 

абзаца  

И по-конкретно... 



 Подравняване (Alignment) – Left (ляво), Right (дясно), 
Justified (двустранно), Center (центриране); 

 Отстъпи (Indentation) – отместване на целия абзац 
наляво или надясно от основния текст; 

 Отстъп на първия ред – поле Special 

- First Line – първи ред по- навътре; 

- Hanging – висящ отстъп; 



 Разстояние между абзаците Spacing 

- Before – преди, After – след абзаца; 

 Разстояние между редовете: нормално за текст 12 pt – 

междуредие 14 pt; 

- Single – единично (нормално); Double (два пъти по-голямо); 
1,5 Line (1,5 пъти по-голямо от нормалното). 


