
Zadatak 1: Ukucaj i dopuni sledeći tekst (umesto linija ukucaj odgovor). Napomene koje se nalaze u tekstu nemoj kucati već izvrši 

podešavanja koja se u njima zahtevaju. 

 

PROGRAM ZA UNOS I OBRADU TEKSTA 

 

Program za unos i obradu teksta se zove ______. On se pokreće na sledeći način:  Start/_____________ /Microsoft 

Office/___________________. 

Pre nego što počnem da kucam tekst potrebno je da izvršim neka podešavanja. Prvo treba da podesim margine. Margine su beline na 

papiru koje ograničavaju __________. Postoje 4 margine: _________, donja, _______ i __________. (Napomena: Izvrši ovo 

podešavanje tako da gornja i donja margina budu po 1,5 cm, a leva i desna po 1cm.) 

Nakon toga podešavam orijentaciju papira, a ona može biti uspravna i __________. Ja biram uspravnu. Veličinu odnosno format 

papira postavljam na ______. (Napomena: Postavi uspravnu orijentaciju papira i format papira koji mi uvek koristimo)  

Ako tekst treba da bude ispisan ćirilicom onda moram da pređem na ćiriličnu __________. To se radi pomoću Language bara, a to su 

ona dva slova SR koja se nalaze u ______________ . (Napomena: Izvrši ovo podešavanje) 

Након преласка на ћириличну тастатуру потребно је још само да изаберем _________ и величину фонта којим ћу да куцам и 

уписивање може да почне. (Напомена: Текст треба да буде куцан фонтом Times New Roman, а величина фонта је 12 pt.)  

Веома је важно да на крају сачувам овај документ у свом __________ помоћу команде која се зове _________. Овом 

документу ћу дати име „Rad u Wordu 2007“. 

 

Задатак 2: Уреди текст који си укуцао на следећи начин: 

 Увуци први ред сваког пасуса помоћу Tab тастера, 

 Провери и исправи да ли су ти запете, тачке, две тачке и остали знаци интерпункције написани уз последње слово и 

да ли си после њих направио празан простор помоћу Space тастера, 

 Текст у паусима поравнај обострано тако да буде раван и са леве и са десне стране помоћу алаткице Justify ( ). 

 Наслов текста центрирај и подебљај. 

 Први пасус текста болдирај (подебљај), други искоси (италикуј), а трећи подвуци, четврти болдирај и искоси, пети 

болдирај и подвуци, а шести болдирај, италикуј и подвуци. 

 Твој текст треба да изгледа овако. 

 

PROGRAM ZA UNOS I OBRADU TEKSTA 

 

Program za unos i obradu teksta se zove ______. On se pokreće na sledeći način:  Start/_____________ /Microsoft 

Office/___________________. 

Pre nego što počnem da kucam tekst potrebno je da izvršim neka podešavanja. Prvo treba da podesim margine. Margine su 

beline na papiru koje ograničavaju __________. Postoje 4 margine: _________, donja, _______ i __________. 

Nakon toga podešavam orijentaciju papira, a ona može biti uspravna i __________. Ja biram uspravnu. Veličinu odnosno 

format papira postavljam na ______. 

Ako tekst treba da bude ispisan ćirilicom onda moram da pređem na ćiriličnu ___________. To se radi pomoću Language 

bara, a to su ona dva slova SR koja se nalaze u ______________.  

Након преласка на ћириличну тастатуру потребно је још само да изаберем _________ и величину фонта којим 

ћу да куцам и уписивање може да почне. 

Веома је важно да на крају сачувам овај документ у свом __________ помоћу команде која се зове _________. 

Овом документу ћу дати име „Rad u Wordu 2007“. 

 

Задатак 3: Испод текста убаци неку слику, уреди је по избору и центрирај је. 

Задатак 4: Испод слике убаци доле дату табелу  и уреди је по жељи: 

Име Презиме Година Месец Дан 

     
     
     

 
 Задатак 5: Креирај листу у којој ћеш да набројиш имена и презимена твојих 5 најбољих другова и другарица: 

1. Име и презиме 

2. Име и презиме 

3. Име и презиме 

4. Име и презиме 

5. Име и презиме 

 

Задатак 6: Уреди листу на следећи начин: 

1. Име и презиме 

2. Име и презиме 

3. Име и презиме 

4. Име и презиме 

5. Име и презиме 


