
I ВЕЖБА 

1. Покренути програм Microsoft Word. 

2. Ако су лењири видљиви на екрану, прво их уклонити, а затим поново поставити. Ако нису видљиви, онда их поставити а затим уклонити. 

3. Документ прво приказати као Outline а онда онако како ће изгледати  при штампању. 

4. Уклонити са екрана хоризонталну скрол  траку, а затим је поново вратити ( или обрнуто). 

5. Поставити на екран само хоризонтални лењир. 

6. Укључити приказ маргина и ознаке за крај параграфа на екрану. 

7. Поставити центиметре као јединице мере. 

II ВЕЖБА 

1. Величину приказаног дела документа поставити на 120% 

2. Проверити оријентацију папира и поставити га на хоризонтално 

3. Величину папира поставити на А3 а оријентацију на усправно 

4. Маргине поставити: горњу и доњу на 3, леву на 2,4 а десну на 2,8 центиметара а простор за коричење на 0 а величину папира на А5 

5. Откуцати текст од три реда а затим га ископирати један испод другог 5 пута 

6. Последњу копију изменити користећи тастере Backspace i Delete па укуцати нешто друго 

7. Означити измењени текст и опцијом Cut га преместити испред целог текста а један примерак  између друге и треће копије 

8. Опцијом Undo поништити последњи корак 

9. Заменити везник И свуда у тексту везником ИЛИ 

 

III ВЕЖБА 

1. Укуцати име и презиме а у следећем реду свој надимак 

2. Изнед тога ставити наслов, исписан великим словима  ЛИЧНИ ПОДАЦИ. Фонт наслова променити у Arial а фонт преосталог текста променити у 

Tahoma 

3. Величина слова у наслову нека буде 22pt , Bold са ефектом Emboss 

4. Име и презиме нека буду величине 16 pt , Italic, у плавој боји подвучени дебелом , испрекиданом црвеном линијом 

5. Надимак подесити да буде сакривен али ипак видљив на екрану 

6. Испод надимка укуцати формулу a
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7. У следећем реду исписати реченицу: 

Хемијска ознака за сумпорну киселину је H2SO4. 

8. Ту реченицу копирати 5 пута једну испод друге па опцијом Change Case мењати сваку од копија тако да прва буде исписана малим словима, друга 

великим, трећа обрнуто у односу на оригинал, четврта тако да свака реч почиње великом словом а пета тако да само прво слово у реченици буде 

велико. 

9. Размак између слова у презимену нека буде 3pt a око  имена поставити ефекат покретне црвене испрекидане линије 

 

 

 

 

 

 



IV  ВЕЖБА 

1. Покренути програм Microsoft Word. 

2. Приказ документа поставити на 95%. 

3. Поставити на екран само хоризонтални лењир  

4. Поставити нa екран линије са алаткама: стандардну, линију за обликовање и за цртање (Drawing). 

5. Величину папира поставити на А4 а орјентацију на усправно. Маргине поставити: горњу и доњу на 2cm, леву и десну на 2,2cm а простор за 

коричење на 0cm. 

6. Откуцати реченицу и то тако као што је већ исписана па је ископирати једну испод друге четири пута: 

Фонт је скуп знакова (слова,  бројева,  симбола) који имају исте визуелне карктеристике. 

7. Испод већ унесеног текста дописати:   X1+X2=A
2
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8. Испод већ унесеног текста дописати:  

 

V ВЕЖБА 

1. Покренути програм Microsoft Word. 

2. Приказ документа поставити на 90%. 

3. Поставити на екран и вертикални и хоризонтални лењир и као јединице мере поставити милиметре. 

4. Поставити нa екран линије са алаткама: стандардну, линију за обликовање и за слике (Picture). 

5. Величину папира поставити на А4 а орјентацију на усправно. Маргине поставити: горњу и доњу на 1,8cm, леву и десну на 2cm а 

простор за коричење на 0cm. 

6. Откуцати реченицу и то тако као што је већ исписана па је ископирати једну испод друге четири пута: 

Параграф је део текста откуцан између два притиска на типку Enter (Return) на тастатури. 

7. Испод већ унесеног текста дописати у фонту arial black:  X
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8. Испод већ унесеног текста дописати:  
оовво

о    јјее    ннееоо бб ии чч аанн    ттеекксстт
 

 


