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Предговор

Данашње друштво обележено је наглим растом и развојем
информационе технологије (ИТ), што је резултирало великом
зависношћу друштва, у ширем смислу, о знању и
компетентношћу особе у ИТ подручју. И премда та зависност
расте из дана у дан, људско право на образовање и
информације није проширено и на ИТ подручје. Појавили су се
проблеми који утичу на друштво у целини, који стварају препреке
и удаљавају људе од главног разлога и мотивације за напредак,
од прилике. Данас, бити рачунарско неписмена особа, значи
бити особа која није у могућности да учествује у модерном
друштву, особа без прилике, и упркос признатој неопходности и
корисности инклузивне информатичке писмености, од стране
Европске комисије, УНЕСКО-a, Организације за економски развој
и сарадњу (OECD) и осталих релевантних институција, још увек
постоје групе људи са отежаним приступом основном
рачунарском образовању (нпр. особе с инвалидитетом, особе с
потешкоћама у учењу, радници мигранти, незапослене особе,
особе које живе на удаљеним местима где немају приступ
рачунарској едукацији).
Ове скрипте, заједно с осталим материјалом објављеним на
страници ITdesk.info, представљају наш допринос реализацији и
промоцији људског права на едукацију и информације у ИТ
подручју. Надамо се да ће вам ова едукација помоћи у
савладавању основних рачунарских вештина и са том надом
желимо вам да научите што више и тако постанете активни члан
модерног ИТ друштва.
Искрено ваши,
ITdesk.info тим

MICROSOFT WORD 2010 BETA – ЕЛЕМЕНТИ ИНТЕРФЕЈСА
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Сл. 1 Елементи интерфејса

1. Дугмад за манипулацију прозором – минимизирање, максимизирање, затварање
прозора
2. Насловна трака – име документа, екстензија (.docx) и име програма
3. Картице / tabs
o Датотека / File
o Референце / References
o Почeтак / Home
o Пошиљке / Mailings
o Уметни / Insert
o Редиговање / Review
o Распоред на страници / Page Layout
o Поглед / View
4. Траке с алаткама / Toolbars
o неке скривене наредбе, имају стрелицу поред за отварање додатних опција
o засивљене наредбе се не могу тренутно извршити (на слици: Change List Level)
o наредбе с три тачке имају след даљих наредби (на слици: Define New Bullet...)
 картице и алатне траке заједно се називају главна трака (ribbon)
5. Радна површина – папир, овде уписујемо текст, убацујемо објекат
6. Тачка уметања, место где трепери курсор (показивач миша)
7. Траке за хоризонталну и вертикалну навигацију (клизачи)
o двострука стрелица горе/доле пребацује поглед за једну страницу више/мање
8. Статусна трака
o приказује податке о тренутном положају тачке уметања на радној површини и стање
неких специјалних функција Microsoft Word-a
9. Лењири – хоризонтални и вертикални лењир, изнад и с леве стране интерфејса
o бело подручје означава простор за писање, сиво подручје представља маргине

ОЗНАЧАВАЊЕ ТЕКСТА
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Пре уређивања текста потребно је означити део текста над којим ће се извршити одређено
обликовање.
Означавање произвољног текста:
 притиснемо и задржимо леви тастер миша, пређемо курсором од почетка до краја
текста који желимо да означимо, и отпустимо леви тастер.
 постављањем тачке уметања на месту почетка означавања, притиском на тастер Shift,
затим притиснемо леви тастер миша на месту жељеног завршетка означавања.
Означавање једне речи: двоструки притисак левог тастера миша на реч.
Означавање једне реченице: притиснемо тастер Ctrl и притисак левог тастера миша било где у
жељеној реченици.
Означавање једног реда: у простору маргине лево од реда притиснемо леви тастер миша
(показивач мора бити у облику беле стрелице).
Означавање више редова: у простору маргине лево од редова, притиснемо и задржимо леви
тастер миша, затим се помичемо горе или долe преко редова које желимо да означимо и
отпустимо тастер миша.
Означавање несуседних редова: у простору леве маргине притиснемо тастер Ctrl + притиснемо
леви тастер миша на жељене редове.
Означавање једног одломка: у простору маргине лево од одломка, двоструки притисак левог
тастера, или троструки притисак левог тастера миша унутар одломка.
Означавање целог документа: троструки притисак левог тастера миша у простору леве
маргине, или пречица на тастатури Ctrl + A.

УМНОЖАВАЊЕ ТЕКСТА УНУТАР ДОКУМЕНТА И ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНИХ Д ОКУМЕНАТА


Копирај / налепи (Copy / Paste):
1. означимо текст који желимо да копирамо
2. копирамо означени део текста помоћу алатке Копирај (Copy)
(Ctrl + C)
3. поставимо тачку уметања на место где желимо да сместимо текст





4. налепимо текст на то место помоћу алатке Налепи (Paste)
(Ctrl + V)
Копирање помоћу поступка „ухвати, повуци и пусти“ (drag and drop)
1. означимо текст који желимо да копирамо
2. на означеном тексту притиснемо и задржимо леви тастер миша, затим
притиснемо и задржимо тастер Ctrl.
3. вучемо показивач миша
4. отпустимо тастер миша и потом тастер Ctrl. Текст је налепљен на нову позицију.
Исеци / Налепи (Cut / Paste):
1. означимо текст који желимо да пренесемо
2. исечемо означени део текста помоћу алатке Исеци (Cut)
(Ctrl +X)
3. поставимо тачку уметања на место где желимо да сместимо текст
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4. налепимо текст на то место помоћу алатке Налепи (Paste)
(Ctrl + V)
Премештање помоћу поступка „ухвати, повуци и пусти“ (drag and drop): као и
копирање, али без тастера Ctrl
o Брисање текста слово по слово: тастер Delete брише знак десно од курсора, а
тастер BackSpace брише знак лево од курсора
o бржи начин брисања – означимо жељени део текста и притиснемо тастер Delete

ПОНИШТАВАЊЕ ИЗМЕНА (UNDO) И ПОНИШТАВАЊЕ ПОНИШТАВАЊА ИЗМЕНА (REDO)
Поништи (Undo)
Понови (Redo)
Притиском на стрелицу покрај алатке отвара се падајући мени са листом свих акција које смо
урадили.
Увек прво означимо текст па одаберемо жељену алатку,
стрелица према доле покрај алатке даје додатне опције

МЕНИ: ДАТОТЕКА / FILE

Сл. 2 Мени Датотека

Стварање новог документа: New > Blank document > Create (пречица на тастатури Ctrl + N)

Отварање постојећег документа – алатком Отвори / Open

(пречица на тастатури Ctrl + O)

Отварање више од једног документа: уз помоћ тастера Ctrl ili Shift
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Алатка Сачувај (Save)
(пречица на тастатури Ctrl + S)
 Сачувај у / Save in – у коју фасциклу ће се документ сачувати
 Име датотеке / File name – упишемо назив датотеке
 Спреми као тип / Save as type – програм у којем сачувамо документ (MS Word .docx)
Олакшано је креирање новог документа коришћењем предлошка – екстензија .dotx
Options > картица Save > Save AutoRecover info every (одредити)
Штампање / Print:
 Printer – бирамо штампач
 Page range:
All – све Current page – тренутна страница Pages – одабир страница
 Copies – број копија документа
 Collated – штампа се цео документ од почетка до краја, а затим према заданом броју
копија; Uncollated – штампа се прва страница према заданом броју копија, затим друга
итд.
 Margins – од неколико понуђених величина маргина одаберемо једну
 Оријентација / Orientation:
o Portrait (усправан папир)
o Landscape (положен папир)

КАРТИЦА: ПОЧЕТАК / HOME

Сл. 3 Картица: Почетак

Врста слова (font): Times New Roman, Verdana, Ariel, Calibri (на слици) итд.
Величина слова / Font Size – падајући мени

Обликовање текста:
Подебљање (Bold)
- Ctrl + B

Закошење (Italic)
- Ctrl + I

Подвлачење (Underline)
- Ctrl + U – пречица на тастатури

Примена ефеката (прецртавање, индексирање, експонирање)
 Прецртани текст (Strikethrough)
некакав текст
 Индекс (Subscript)
H2O > H2O;
 Експонент (Superscript)
5 m2 > 5 m2
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Кликнемо на сиву стрелицу поред „Font“

(или пречица на тастатури Ctrl + D) – остали

ефекти који се могу применити су: Двоструко прецртано (Double Strikethrough), Сенка (Shadow),
Контура (Outline), Рељефно (Emboss), Угравирано (Engrave), Смањена велика слова (Small caps),
Све велика слова (All caps), Скривени текст је скривен при штампању (Hidden)
Мала слова претворити у велика или обрнуто:

Text Effects

- ВЕЛИКА СЛОВА / UPPERCASE
- мала слова / lowercase

- садржи опције обликовања текста: Сенка / Shadow, Одсјај / Reflection

Text Highlight Color

- алатка за истицање текста бојом

Сенчење / Shading

- алатка за бојање позадине текста

Ивице / Borders

- алатка за постављање разних врста линија око означеног текста

Бојање текста различитим бојама: алатка Font Color
Листе са знаковима и нумерисане листе:
Листе са знаковима / Bullets
Нумерисане листе / Numbering
 уметање нове означене ставке – Enter на тастатури, престанак означавања – два пута
Enter
Поравнање текста
Поравнање: лево / Align Left, по средини / Centеr, десно / Align Right, обострано / Justify
Одабир прореда унутар одломка - алатка Line Spacing
Приказивање и сакривање знакова који нису за штампање - Алатка Show / Hide
Стилови:
 примена стила – након означавања текста, кликнемо на понуђени стил / style
o

или притиснемо
Style

код избора стилова > одаберемо стил > Примени стил / Apply



измена стила - притиснемо



израда новог стила: означимо текст са жељеним обликовањем, притиснемо
код
избора стилова > Сачувај означено као нови стил / Save Selection as a New Quick Style

> Примени стил > Измени (Apply Style > Modify)

Тражење одређене речи или фразе
 Нађи / Find, упишемо фразу, Пронађи следеће / Find Next
Замена одређене речи или фразе



Пронађи ово / Find What – коју реч тражимо
Замени овим / Replace With – чиме желимо да заменимо
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Преношење обликовања са једног дела текста на други - алатка Format Painter
Помоћ у MS Wordu - алатка Help

, F1 на тастатури

КАРТИЦА: УМЕТАЊЕ / INSERT

Сл. 4 Картица Уметање

Прелом странице / Page Break
 уклањање прелома: укључимо Show / Hide, селектирамо ознаку Page Break, тастер Delete
Заглавље и подножје (Header and Footer)
 уређивање: двоструким кликом у простор заглавља или подножја; или: притисак на
десни тастер миша и одабир наредбе Уреди / Edit
 излазимо из поља заглавља/подножја: двоструки клик на радну површину апликације
Уметање поља (Quick Parts > Field...)
време, аутора документа итд.

можемо уметнути: број странице, датум,

Аутоматско нумерисање страница
 Врх странице / Top of page
 Дно странице / Bottom of page
 као и леви или десни угао, или средина странице

Табеле
 убацивање табеле: мишем прелазимо преко квадратића чиме одређујемо број колона
и редова;
o или одаберемо опцију Уметни табелу / Insert Table и упишемо бројеве
 промена положаја тачке убацивања: тастер Tab, тастери са стрелицама на тастатури,
притиском левог тастера миша у жељену ћелију
 уређивање табеле: Table Tools
> Ивице / Borders
> Сенчење / Shading
 накнадно убацивање реда или колоне:
o тачку уметања позиционирамо у ћелију где желимо да убацимо ред или колону,
притиснемо десни тастер миша и на брзом менију одаберемо Уметни > ред изнад
(Insert > Row Above) или испод (Below)
o или Уметни > колона лево (Insert > Column Left) или десно (Right)
 брисање реда или колоне
o означимо ред или колону, позовемо брзи мени и затим изаберемо опцију Обриши
колоне (Delete Columns) или Обриши редове (Delete Rows)
o брисање табеле: означимо табелу и притиснемо тастер Delete
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Слике
 означавање слике вршимо довођењем курсора на жељени објекат и притиском левог
тастера миша, након чега објекат на ивицама добије квадратиће
 за померање слике на произвољно место: означимо слику, десни тастер миша > Format
Picture > Layout > Wrap, одаберемо стил
 подешавање величине објекта
o ручно: означимо објекат, померимо неке од ивичних тачака на оквиру објекта
o уписом вредности: десни клик на објекат > Format Picture > картица Size > унети
вредности за висину (Height) и ширину (Width)
Убацивање симбола

€ £ © ∞  ≠        итд.

КАРТИЦА: РАСПОРЕД НА СТРАНИЦИ / PAGE LAYOUT

Сл. 5 Картица Распоред на страници








Маргине / Margins: одаберемо понуђене маргине с обзиром на жељену висину, ширину
Оријентација / Orientation: Portrait – усправно постављен папир; Landscape – положен
папир, за табеле
Величина / Size – подешавање димензија папира
Аутоматска функција за растављање речи / Hyphenation
o None (Никаква), Automatic (Аутоматски), Manual (Ручно)
Ивице странице / Page borders – различите врсте и дебљине линија могу бити ивице и
целој страници
Увлачење / Indent – увученост реда

КАРТИЦА: ПОШИЉКЕ / MAILINGS

Сл. 6 Картица: Пошиљке
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Групно писмо, писмо с истим садржајем које шаљемо на више страница


Креирање: Започни обједињавање поште > Корак по корак Чаробњак за обједињавање
поште / Start Mail Merge > Step by Step Mail Merge Wizard (као на слици изнад)
1) Одабир врсте документа на којем желимо да креирамо групно писмо
• Писмо – текст који се разликује само по уметнутим пољима
• Порука е-поште – као и код писма
• Омотнице – испис имена и адресе примаоца
• Налепнице
• Именик – цео документ представља испис по пољима података из базе података
2) Одабир полазног документа
• Одабери текући документ – документ који управо користимо
• Почни од предлошка – одаберемо предложак
• Постојећи документ – навигујемо до и отворимо постојећи документ
3) Одабир примаоца
• Користи постојећу листу – користимо имена и адресе из датотеке или базе
података
• Изабери међу контактима у Outlook-у / Select from Outlook contacts
• Испиши нову листу > креирај / Type a new list > Create
4) Организација своје датотеке / Arrange your directory – додајемо информације о
примаоцу: одредимо место у документу и затим кликнемо на једну од ставки:
Адресни блок, Поздрави итд.
5) Преглед своје датотеке / Preview your directory – такође можемо уредити листу
прималаца
6) Завршавање групног писма / Complete the merge

КАРТИЦА: РЕДИГОВАЊЕ / REVIEW

Сл. 7 Картица: Редиговање




речи које су погрешно уписане биће подвучене црвеним, таласастим линијама
подешавања: Редиговање > Језик > Постави језик за проверу (Review > Language > Set
Proofing Language)



Алатка Правопис и граматика / Spelling and Grammar
- отвара се дијалошки оквир с
опцијама: игнориши једном, игнориши све, промени, промени све (Ignore once, Ignore
all, Change, Change all)
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ако се нека реч не налази у речнику тада је можемо унети у речник означивши је >
притисак десног тастера миша над означеном речју > Додај у речник / Add to dictionary

КАРТИЦА: ПОГЛЕД / VIEW

Сл. 8 Картица Поглед:



следеће алатке се налазе у картици Поглед /View и у доњем десном углу апликације (на
Статусној траци):
o Print Layout – како ће се на исписној страни распоредити текст и различити објекти,
најчешће коришћени поглед
o Full Screen Reading – погодан за читање документа
o Web Layout – приказ се користи за израду веб странице
o Outline – приказ структуре документа; олакшан рад са премештањем, копирањем,
уређивањем текста као и променом нивоа наслова
o Draft – приказ документа као нацрта; одређени елементи, као нпр. Заглавље, се не
виде
o Zoom – одабир понуђене или унос вредности
Page Width – приказ по ширини странице
Whole Page – приказ читаве странице
Two Pages – приказ двеју страница
Text Width – приказ по ширини текста

Употреба табулатора
 притиском на тастер TAB на тастатури, тачка уметања се помери за 1,25 cm удесно
 употребом табулатора, можемо тачно дефинисати где желимо да се помери тачка
уметања








табулатори:
- леви табулатор

- десни табулатор

- табулатор центрирања

- децимални табулатор

лењир / Ruler треба да буде видљив
икона табулатора с леве стране лењира омогућује нам одабир врсте табулатора
на жељену позицију на лењиру доводимо курсор и притиснемо леви тастер миша
тастером TAB прелазимо од једног до другог табулатора
уклањање табулатора: притиснемо и задржимо леви тастер миша на њему, затим
повучемо према доле и потом отпустимо тастер миша

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Ова скрипта је намењена за учење уз материјале
објављене на следећим линковима:

* Приручник:
www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_obrada_teksta_microsoft_word_2010.pdf
* Пробни испит:
www.itdesk.info/srp/e-edukacija/primer ispita/primer ispita modul 3.pdf
* Видео-презентација која приказује решавање примера испита:
www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-obrada-teksta/
* Квизеви који корисници сами решавају:

 www.itdesk.info/srp/obrada-tekst-kviz-1/
 www.itdesk.info/srp/obrada-tekst-kviz-2/
 www.itdesk.info/srp/obrada-tekst-kviz-3/
На линковима испод се налазе додатни материјали (видео презентације) овог модула
на хрватском који још нису локализовани.
* Видео презентације које приказују рад у Microsoft Word 2010:
 www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-word-1/
 www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-word-2/
 www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-word-3/
 www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-word-4/

(за отварање линка који се налази унутар .pdf документа само притисните леви тастер миша на
један од наведених линкова. Веб страница на коју линк показује ће се отворити у интернет
претраживачу којег имате инсталираног на рачунару.)
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Општи услови коришћења:

Веб страницу www.ITdesk.info је покренуло удружење „Отворено друштво за
размену идеја - ОДРАЗИ“ у склопу активног промовисања људског права на
слободан приступ информацијама као и људског права на едукацију.
Слободно копирајте и дистрибуирајте овај документ, уз услов да не мењате
ништа у њему!

Над свим програмима и услугама наведеним на веб страници ITdesk Home на веб адреси
ITdesk.info искључиво право поседују њихови аутори. Microsoft, Windows, i Windowsxx су
регистровани заштитни знаци компаније Microsoft Corporation. Остали заштићени знаци
коришћени на ITdesk Home веб страницама су искључиво влаништво њихових власника.
Уколико имате питања везана за употребу или редистрибуцију било којег програма, молимо
контактирајте ауторе дотичног програма. Сва додатна питања пошаљите на info@itdesk.info.
Ове веб странице садрже линкове на остале веб странице или изворе. ITdesk.info тим није
одговоран за текстуални и/или рекламни садржај, односно за производе који су на тим веб
страницама/изворима понуђени, као што НИЈЕ одговоран ни за садржај који је путем њих
доступан; могућност коришћења или тачност садржаја. Линкове користите на сопствену
одговорност. Такође, ITdesk.info тим не гарантује:





да је садржај на овим веб страницама ослобођен од грешака или погодан за сваку
сврху,
да ће ове веб странице или веб услуге функционисати без грешака или прекида,
да ће бити одговарајући за ваше потребе,
да имплементација таквог садржаја неће нарушавати патенте, ауторска права, заштитни
знак или остала права неке треће стране.

Уколико се не слажете с овим општим условима коришћења или ако нисте задовољни веб
страницама које пружамо, прекините с коришћењем ових веб страница и веб услуга. ITdesk.info
тим није одговоран вама, нити трећим особама за било коју насталу штету, била она директна,
индиректна, случајна или последична, повезана са или произашла из ваше употребе, погрешне
употребе ових веб страница или веб услуга. Иако ваше потраживање може бити базирано на
гаранцији, уговору, прекршају или неком другом правном упоришту, независно од наше
обавештености о могућности настанка такве штете, ослабађамо се сваке одговорности.
Прихватање ограничења наше одговорности неопходан је предуслов коришћења ових веб
страница и веб услуга.
Сав софтвер наведен у овом или другим документима објављеним на страници ITdesk.info је
наведен само за едукативне сврхе или као пример, стога ми, на било који начин, не
преферирамо наведени софтвер у односу на неки други софтвер. Било коју изјаву да неки
наведени софтвер преферирамо више у односу на други, који се спомиње или не спомиње у
материјалима, сматраће се као лажни исказ. Нашу директну и безрезевну подршку има једино
софтвер отвореног кода (open source) који омогућује корисницима да без препрека постану
дигитално писмени, користе рачунар и учествују у модерном информатичком друштву.
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