
ТЕКСТООБРАБОТКА

Работна среда MS Word – ленти с менюта и

инструменти
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Текстообработващи програми

■ Предлагат разнообразни възможности за оформление и форматиране на 

текст

■ Съдържат средства за автоматично извършване на основни дейности при 

работа с текстове

■ Извършват проверка на правопис

■ Позволяват да се търси и замества на текст и др.

■ Дават възможност за вмъкване на графични изображения, формули, 

таблици в текстовия документ и създаване на различни ефекти над текста

■ Споделяй документите и работата си с други хора

Информационни технологии, 9. клас, Видолова



Работна среда на MS Word 2016

■ По лесен начин получавате помощ, в полето "Кажи ми" на лентата 
и ще научите как да го направите

■ Нови теми за работа в средата на  Office - "Тъмна«, "Тъмносива" и 
"Цветна"

■ Подобрете опита си в четенето с "Прозрения", с поддръжка от Bing, 
за да видите свързана информация от интернет, когато четете файл 
на Office

■ Шаблоните от началния екран – от настройката и 

■ Проследява коментари в документи на Word и ги маркирайте като 
изпълнени с нов бутон за отговор

■ Съдържание от PDF файлове се редактира директно в Word

■ Споделяй документите и работата си с други хора
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Лентa с инструменти - Ribbon

 Ribbon Display Options  Show Tabs and Commands
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Hovering - посочване                           Screen Tip - посдказващ текст



Персонализиране на лента Ribbon
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Reset Defaults

https://support.office.com/en-us/article/Video-Customize-the-ribbon-0ff044ff-325d-458b-81af-3235cef49386


■ Създайте собствена лента с инструменти, която да 

съдържа следните бутони:

– Бутон за вмъкване на символи

– Бутон за вмъкване на картинка

– Бутон за вмъкване на картинка

– Бутон за промяна на междуредово разстояние

– Бутон за търсене на текст
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Раздел File и изглед Backstage

 File / Info  File / Options
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Защита на документа с парола

■ File / Info / Protect Document / Encrypt with Password
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Без промени в окончателния вариант



■ Blank Document

■ Template
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Създаване на документ



Запазване на документ

■ File /  Save As …

– Формат на файла
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Някои функции в MS Word 2016
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■ Формат на изображения ■ Автоматично премахване на фон



Номериране на списък

 Неподреден списък  Собствен списък
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■ Заредете текстовия файл Word_settings.

■ Довършете текстовия документ, като изброите мерните 

единици, които могат да се използват в 

текстообработващата програма Word.
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