
Фонт представља сва слова азбуке или абецеде, као и бројеве.Сваки фонт има своје 

име. 

 

Наредбе се позивају преко главног менија, преко траке са алаткама, из помоћног 

менија (који се добија десним кликом миша) или преко пречица са тастатуре. 

 

Документ у Word-у, има наставак .doc i представљен је иконом  . 

 

Документ се чува преко наредбе                    File  Save as… 
 

Документ се отвара преко наредбе                 File      Open... 
 

Нов документ се отвара преко наредбе          Filе         New... 
 

Документ се штампа преко наредбе               File    Print... 
 

 
Алатке за уређивање текста: 
 
 
 
 

 
Алатке за поравнање текста: 
 
 
 
 

 
Алатке  за исецање, копирање и уметање текста:  

 

 

 

 
 
 

 Алатке за израду листе: 
 
 
 
 

Алатке  за уметање графичких елемената: 

 

 
Алатке  за уређивање графичких елемената: 

 

 

 
 

 



Креирање табела 

 

 

Microsoft Word нуди много начина за прављење табеле. Најбољи начин зависи од 

вашег начина рада и од тога колико табела треба да буде једноставна или сложена. 

 

Прављење табела уметањем у документ 

 

Поставимо курсор на место где желимо да почне табела. Изаберемо: 

 

Table →  Insert → Table 

 

 
 

 

У поље Numbers of columns упишемо број колона ау поље Numbers of rows број 

редова,  притиснемо на ОК. На радној површини се појављује табела са задатим 

бројем колона и редова.  

 

 
 

 

 

 

 Селектовање 

 

Селектовање  табеле: кад дођемо курсором изнад табеле у горњем левом углу појави 

се ознака, на коју притиснемо левим тастером миша и табела је селектована. 

 



 
 

Селектовање колоне: дођемо курсором изнад колоне и приближавамо се горњој 

граници док се курсор не претвори у стрелицу окренуту на доле. Тада притиснемо 

леви тастер миша и колона је селектована. Ако желимо да селектујемо више колона 

одједном, држимо притиснут тастер миша и премазује га преко колона које желимо 

да селектујемо. 

 

Селектовање реда: доћи курсором с леве стране табеле у ниво реда који селектујемо 

и притиснемо левим тастером миша. За селектовање више редова одједном држимо 

притиснут леви тастер миша и прелазимо преко редова које желимо да селектујемо. 

 

Уметање нове колоне 

 

Селектујемо колону, десни клик, бирамо Insert/Column, лево од маркиране колоне 

биће убачена нова исте ширине као маркирана, остале колоне биће померене удесно 

без промене њихове ширине. То може довести до тога да табела испадне из формата 

за штампање па је потребно поново подесити ширину појединих колона. 

 

Уметање новог реда 

 

Поставимо курсор у ред где треба да се уметне нов ред. Table/Insert из менија који се 

отвара бирамо где ћемо уметнути нови ред (Rows Above – уметање изнад 

селектованог или Rows Below – уметање испод селектованог реда). За додавање 

више редова понављамо исти поступак. 

 

Уоквиравање табеле 

 

Маркирамо онај део табеле који желимо да уоквиримо. Изаберемо Format/ Borders 

and  Shading у картици Borders дефинишемо како ће изгледати оквир: начин 

уоквиравања (Setting), врста линија (Style), боја линије (Color) и њену дебљину 

(Width). У прозору Preview можемо видети изглед. 

 

 
 

Спајање више поља табеле у једно 

 

За прављење сложених облика табеле често се јавља потреба за спајањем више 

ћелија у једну. Маркирамо све сукцесивне ћелије у табели (које спајамо у једну), 

десни клик, Merge cells. 



 

 Дељење ћелије 

 

Маркирамо ћелију, десни клик, Split cells, одаберемо број колона и редова и ОК. 

 

Набрајања у тексту 

 

 

У  Word -у се користе две врсте набрајања: 

 

знакови (Bullets)                                                       бројеви (Numbering) 

 

  

                                
 

 

Рад са сликама 

 

Након уметања и селекције слика добијају се додатни алати који омогућавају 

додавање оквира, ефеката, одсецање делова слике, померање на папиру и 

позиционирање у односу на текст, компресију слике, промену колорита слике и 

осветљења слике. 

 

 
 

Убацимо слику, означимо је и у линији менија Format, отвара нам се палета алатки 

 

 
 

Положај слике у односу на текст бирамо из опције Position, а писање текста око или 

преко слике из опције Wrap Text: 

 



 
 

Правила за писање текста 

 

Интерпункцијски знаци су саставни део текста. Важно је  научити правилно их 

користити. Правила су иста као кад пише руком, али овде имају допунско значење: 

правилним писањем лакше је уредити текст. Правилно коришћење знакова 

доприноси лепшем изгледу текста. 

Речи се одвајају само једним празним местом. 

 

Интерпункцијски знаци (. , : ; ! ?) пишу се одмах иза речи после које они долазе, без 

празног места, следећу реч обавезно одвојити једним празним местом. 

Између заграда и речи у њима не остављат празно место,  а заграде се по правилу 

одвајају од речи ван њих једним празним местом. 

 

Уређивање пасуса 

 

 

Изглед пасуса се уређује према сопственој жељи. Уређује се размак пре и после 

пасуса,  растојање између редова, увлачење пасуса итд. Пасус се уређује у прозору 

Paragraph: 

 

 
 
Проред (Line spacing) је величина празног размака између два реда у пасусу. У Word-у 

проред је аутоматски одређен на једну линију. Али, понекад је потребно цели текст или 

поједини пасуси да се уреде са другачијим проредом. 



Како би уредили проред, позиционирати се негде у пасусу и позвати прозор Paragraph, 

у делу Spacing: 

1. кликни на стрелицу ка доле у пољу Line spacing да отвори листу;  

2. из листе одабери једну од понуђених опција; 

3. уколико се  жели да прецизно дефинисати  проред, унети вредност у пољу At;  

4. потврдити на дугме ОK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст лепше изгледа и јасније се виде пасуси када је први ред мало увучен или 

истакнут, у односу на друге редове у пасусу. 

За прецизније уређивање увлачења или истицања првог реда, позови прозор Paragraph, 

затим у делу Indentation: 

 

 

Проред се може уредити и преко траке за форматирање, помоћу алатке   



 

 

Горњи леви граничник је за увлачење само првог реда пасуса, а доњи је за увлачење 

свих редова, осим првог (тада је први ред истакнут). 

Да би се уредио текст, може се мишем повући горњи леви граничник до одређене 

позиције :  

 

Писање у колонама 

Текст се може  писати у две или више колона. На тај начин текст се може уредити  као 

у новинама.  

1. најпре, селектирати цео текст (осим наслова); 

2. кликниути на мени Page Layout; 

3. у менију који ће се појавити кликнути на опцијату Column. 

 

 

 

 

 

Урђивање страна 

Постављање заглавља и подножја на страни 

У неким уxбеницима наслов неке теме, или неки други текст, је написан на свакој 

страни на врху или на дну стране. Такви текстови нису писани на свакој страни 

посебно, већ су једном унешени као заглавље (на врху) или као подножје (на дну). 

кликнути на мени Insert; 

кликнути на команду Header или Footer. 

Појавиће се простор означен испрекиданом линијом у коме треба да написати текст. 

Једна трака је  за уређивање заглавља, а друга за уређење подножја (Header and Footer.): 



 

 

 Да се изађе из заглавља, односно подножја да би се радило на свом тексту, треба  

кликнути на дугме Close  Header and Footer. 

 

Уношење фусноте  

 

Често се у лекцијама срећу непознате речи. Фусноте помажу  да се лакше  нађе 

објашњење  таквих речи. То су они мали знаци (најчешће звездице) или бројеви до 

речи  ( )   који  кажу где да се потражи објашњење, а она се најчешће налазе 

на крају стране. Објашњење које се налази на крају документа се назива ендноте. 

   

Проналажење и замена делова текста 

Често се јавља потреба да се у документу пронађе нека реч или део текста с циљем 

да се другачије уреди или да се замени другом речју или текстом. У том циљу се 

користе команде Find. (пронађи) и Replace (замени). 

Када  се има кратак документ испред себе, лако се може да пронаћи реч или део 

текста који  је потребан. Али, када имамо документ дуг десетину страна, а треба да 

се нађе нека реч или текст у њему, тада „шетање“ по њему није најбољи начин. 

Зато постоји лакши начин уз помоћ команде Find. (пронађи) и Replace (замени). 

 



 

 

У поље  Find what се укуца реч или слово које треба променити, у поље Replace 

with,   оно са чим се мења та реч и потом кликнути на дугме Replace All. 

 


