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Текст-процесор. Радно окружење текст-процесора.  

Једноставнија подешавања радног окружења 

 
 

 

Текст процесор је врста софтвера који служи за писање и обраду текста (осим текста, неки 

текст процесори омогућавају коришћење слика, табела, математичких формула, …). 

Најпознатији је Microsoft Word. Он је саставни део програмског пакета Microsoft Office. 

Програми за обраду текста: Wordperfect, Wordstar, Notepad, Chi-writer, … 

 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

 

МАРГИНЕ су белине око документа . То су TOP (горња) , BOTTOM (доња), LEFT  (лева), RIGHT 

(десна). 

Код књига су тзв. Mirror margins (inside, outside) 

GUTTER – део који се додаје код коричења 

ПОЛОЖАЈ ПАПИРА – portrait, landscape 

ВЕЛИЧИНА ПАПИРА – код нас стандард А4, у Америци Letter 

ПАРАГРАФ –део текста откуцан између два притиска на Enter. При уносу текста програм 

аутоматски пребацује курсор у следећи ред. 

ФОНТ је скуп знакова (слова, цифара, симбола) који имају исте визуелне 

карактеристике(облик, величину, боју, стил,….). 

1 cm = 28,3 pt 

ЗАГЛАВЉЕ (header) је текст изнад горње ивице основног текста, који се појављује на свакој 

страници документа. 

ПОДНОЖЈЕ (footer) је текст који се појављује испод доње ивице основног текста, који се 

појављује на свакој страници документа. 

ФУСНОТЕ – додатна објашњења на дну текста 

 

 

 

ПОКРЕТАЊЕ ПРОГРАМА Microsoft Word 

1. Start/Programs/MS Word 

2. Са десктопа помоћу иконице – пречице ка Word-u 

 

Активирање WORD-а постиже се кликом на Start/Programs/ Microsoft Office /Microsoft Word. 

Отвара се прозор апликације: 
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1 – Office buton позива падајући мени са основним сетом наредби 

2 – Save/Undo/Redo 

3 – Трака са командним картицама мења изглед траке послова 4 

4 – Трака са сетом наредби дефинисаих избором у командној траци 3 

5 – Име документа и апликације 

6 – Дугмад за дефинисање изгледа, величине и затварање прозора апликације 

7 – Рад простор дефинсан самом апликацијом 

8 – Статусне информације зависно од позиције унутар документа 

Радна површина је највећи део прозора- служи за рад са документом. 

Горе и лево од радне површине налазе се редом хоризонтални и вертикални лењир. 

Доле и десно од радне површине налазе се редом хоризонтална и вертикалана скрол траке, 

које служе за померање радне површине лево-десно, тј горе-доле. 

Последња линија- статусна линија: указује на број страна у документу, положај курсора у 

документу, језик документа,… 
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ПОДЕШАВАЊЕ РАДНОГ ОКРУЖЕЊА 

 

Пре уноса садржаја документа врши се припрема за унос, тј подешавање радног окружења. 

То обувата: 

А) ЈЕДИНИЦА МЕРЕ, ЛИНИЈЕ СА АЛАТИМА, ЛЕЊИРИ 

ПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ (центиметар, милиметар, инч, …): 

– За WORD 2003: клик на Tools/Options/ отвара се прозор, клик на картицу General ; у пољу 

Measurement units клик на inches или centimeters /OK омогућава постављање одабране 

мере у документ. 

– WORD 2007: Office buton /Word options/Advanced/Display 

ЛИНИЈЕ СА АЛАТИМА : 

– За WORD 2003 клик на View/Toolbars / клик на одговарајућу алатку и она ће бити 

постављена на радну површину у документ. Алатке: STANDARD; FORMATING; DRAWING- за 

цртање; PICTURE- за рад са сликом;… 

– WORD 2007 Ribbon 

 

ЛЕЊИРИ: 

– За WORD 2003 клик на View/ Ruler , оба лењира биће уклоњена са радне површине. На 

сличан начин лењири се постављају на радну површину. 

– WORD 2007 View/Ruler 

 

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СКРОЛ ТРАКА: 

 

– WORD 2007: Office Button – Word Options – Advanced – Display (Show horizontal scroll bar, 

Show vertical scroll bar) 

ВЕЛИЧИНА И ОРИЈЕНТАЦИЈА ПАПИРА; МАРГИНЕ 

– WORD 2003: Клик на File/Page Setup/картица Paper 

– WORD 2007: Page Layout/група команди Page Setup 

 

 

Правила слепог куцања.  

Подешавање и промена језика тастатуре („писма“) 

 

Подешавање и промена језика тастатуре („писма“) 

 
Да би променили језик који користи ваша тастатура то радите простим избором жељеног 

језика на иконици поред сата на Taskbaru која приказује почетна слова језика који је 

тренутно изабран. 
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Ако на списку који се појави језик који Вам је потребан или чак не постоји сама иконица, 

потребно је да се у Control Panel -у додају језици. У Control Panel -у се налазе Регионална и 

језичка подешавања или Regional and Language Options, ту на другој картици Languages 

кликом на Details отвара Вам се прозор са подешавањима језика. 

 

Да би додали неки језик (нпр. Serbian (Cyrilic)) са десне стране кликнете на тастер Add… и у 

падајућој листи изаберете жељени језик. Кад потврдите на тастер OK, појавиће се тај језик 

на списку. 

 

У случају да немате приказану иконицу поред сата на Taskbar -у постоји могућност да је 

Language Bar искључен. У доњем делу прозора приказаног на слици имате тастер 

Language Bar… који нуди подешавања за тај објекат. Све што треба да укључите је прва 

опција Show the Language bar on the desktop. 

 

Куцање текста 

 
Приликом куцања у Word -у треба се држати неких правила, пре свега због лакшег и брзег 

рада са текстом. У Word -у никада не треба куцати више од једног “ Entera “ за редом. 

Исто правило важи и за тастер “ Space „, као и за “ Tab „. Enter у Word -у прави нови пасус, 

више пута кликнут Enter за редом прави празне пасусе који праве проблем и приликом 

селектовања и приликом сређивања текста. Space прави нову реч, више пута притиснут 

тастер Space прави празне речи, које исто тако праве проблем у селектовању и сређивању 

текста. 

 

Када куцате текст, куцате га „сирово“ – без икаквог сређивања. Много је лакше средити 

потпуно откуцан текст, него стално при куцању мењати параметре који утичу на изглед 

текста. 

 

Када текст куцате ћириличним писмом добро је да запамтите три слова: Љ, Њ и Џ која не 

постојеј на тастатуре пошто се у латиници пишу комбинацијом два слова. У случају 

ћирилице налазе се на следећим тастерима: Q – Љ; W – Њ; X – Џ. 

 

Тастатура се састоји од: 
1) Велике тастатура са словима и бројевима; 

2) Мале нумеричке тастатуре са бројевима и знацима за аритметичке операције; 

3) Тастатуре за едитовање (контролни тастери, тастери за навигацију); 

4) Функцијских тастера. 

 

Када треба да откуцате нешто у програму, е-поруци или оквиру за текст, видећете 

трепћућу вертикалну линију. То је курсор, који се такође назива место уметања. Он 
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показује место на коме ће почети текст који ћете управо откуцати. Курсор можете да 

померите тако што ћете мишем кликнути на жељену локацију или тако што ћете 

користити тастере за навигацију. 

 

Осим слова, бројева, знакова интерпункције и симбола, тастери за куцање такође 

обухватају тастере SHIFT, CAPS LOCK, TAB, ENTER, SPACE и тастер BACKSPACE. 

SHIFT – Притисните SHIFT у комбинацији са словом да бисте откуцали велико слово. 

Притисните SHIFT у комбинацији са неким другим тастером да бисте откуцали симбол 

приказан у горњем делу тастера. 

 

CAPS LOCK – Притисните CAPS LOCK једном да бисте откуцали сва слова као велика слова. 

Поново притисните CAPS LOCK да бисте искључили ову функцију. Тастатура може имати 

светлосни индикатор који показује да ли је CAPS LOCK укључен. 

 

TAB -Притисните TAB да бисте померили курсор за неколико места унапред. Такође 

можете да притиснете тастер TAB да бисте се померили у следећи оквир за текст на 

обрасцу. 

 

ENTER -Притисните ENTER  да бисте померили курсор на почетак следећег реда. У дијалогу 

притисните ENTER да бисте изабрали истакнуто дугме. 

 

SPACE – Притисните SPACE да бисте померили курсор за једно место унапред. 

 

BACKSPACE – Притисните BACKSPACE да бисте избрисали знак испред курсора или 

изабрани текст. 

 

Коришћење тастера за навигацију 

 
Тастери за навигацију дозвољавају померање курсора, кретање у оквиру докумената или 

Веб страница и уређивање текста. Сада ћемо приказати неке основне функције ових 

тастера. 

 

Тастери СТРЕЛИЦА НАЛЕВО, СТРЕЛИЦА НАДЕСНО, СТРЕЛИЦА НАГОРЕ или СТРЕЛИЦА 

НАДОЛЕ – Померање курсора или селекције за један размак или ред у смеру стрелице 

или померање у оквиру Веб странице у смеру стрелице. 

 

Тастер HOME – Померање курсора на почетак реда или померање на врх Веб странице. 

 

Тастер END – Померање курсора на крај реда или померање на дно Веб странице. 
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Тастер CTRL+HOME – Померање у горњи део документа. 

 

Тастер CTRL+END – Померање у доњи део документа. 

 

Тастер PAGE UP – Померање курсора нагоре или померање за једну страницу нагоре. 

 

Тастер PAGE DOWN – Померање курсора надоле или померање за једну страницу надоле. 

 

Тастер DELETE – Брисање знака после курсора или изабраног текста; брисање изабране 

ставке у оперативном систему Windows и њено премештање у корпу за отпатке. 

 

Тастер INSERT – Укључивање или искључивање режима уметања. Када је режим уметања 

укључен, текст који куцате се умеће на месту курсора. Када је режим уметања искључен, 

текст који куцате замењује постојеће знакове. 

 

Корисне пречице 

 
Тaster sa Windows logotipom СЛИКА – Oтварање „Start“ менија. 

 

ALT+TAB – Пребацивање између отворених програма или прозора. 

 

ALT+F4 – Затварање активне ставке или излазак из активног програма. 

 

CTRL+S – Чување тренутне датотеке или документа (функционише у већини програма). 

 

CTRL+C – Копирање изабране ставке. 

 

CTRL+X – Исецање изабране ставке. 

 

CTRL+V – Лепљење изабране ставке. 

 

CTRL+Z – Опозив радње. 

 

CTRL+A – Бирање свих ставки у документу или прозору. 

 

F1 – Приказивање помоћи за програм или Windows. 

 

ESC – Отказивање тренутног задатка. 
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Правила куцања 

 
Будете ли поштовали само ових десет правила, Ваши документи писани у word-у биће 

уредни: 

 

1) Знакови интерпункције (,,:.!) куцају се непосредно иза последњег слова у речи, иза њих 

се куца један размак; 

 

2) На крају пасуса, иза знака интерпункције не треба куцати размак, него само знак за 

нови ред (Ентер). Пасус не сме да почиње размаком; 

 

3) Између две речи куца се искључиво један размак. 

 

4) Пре отворених наводника и отворене заграде куца се размак, непосредно иза куца се 

текст који је под наводницима тј. у загради. Знак за затварање навода и затворена заграда 

куцају се непосредно иза последњег слова у тексту, евентуални размак или знак 

интерпункције који се односи на целу реченицу уноси се непосредно иза наводника или 

заграде. 

 

5) Аритметички знакови (+ – * : =) увек се куцају као самосталне речи, са размаком испред 

и иза њих. Изузетак је двотачка када се користи у функцији ознаке размере, када се куца 

без размака (нпр. Р 1:100) 

 

6) Проценат и промил (%, ‰), ако стоје уз број, куцају се без размака (нпр. 100%); 

 

7) Мерне ознаке се куцају са размаком испред и иза 

 

8) Нумерички запис датума се исписује у редоследу бројева: дан, месец и година. 

Исписује се са тачкама и без размака (5.2.2008.). Начелно, водеће нуле у броју дана и 

месеца се не куцају, мада постоје правила одступања у техничким документима 

(05.02.2008.); 

 

9) Децимални бројеви се куцају са зарезом као знак за раздвајање целог и децималног 

дела, без размака (1,234). Тачка се може користити као знак за раздвајање класа, што се 

користи за писање често новчаних износа (1.234,56); 

 

10) Латинично слово đ никад не треба куцати као двознак dj. 
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Слепо куцање 

 
Да ли сте се икада запитали шта раде оне две тако рећи „линије“ на словима Ф и Ј на 

вашој тастатури? Па, оне служе за слепо куцање, јер на њима у почетној позицији стоји 

кажипрст ваших руку. 
 

 
 

Овде можете преузети програм за учење слепог куцања. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/1qlc56ukq7c1jy2/Slovo_%5BSR%5D.exe?dl=0

