
FONTOVI 
 

Врсте фонтова могу бити: Arial, Times New Roman, Courier New…. 

Величина фонтова се означава у pt (point-тачка) и може бити: 8. 10, 12, 14, 16... 

Стилови текста могу бити: Regular, Italic, Bold, Bold Italic. 

Текст може бити подвучен на следећим врстама линија: Word Only, Single line, 

Double, Dotted, Dash, Dot Dash, Dot Dot Dash, Wave. 

Специјалне врсте слова су: Striketrough, Double Striketrough, 
Superscript

, Subscript, SMALL 

CAPS, ALL CAPS. 

Размак између слова у речи може бити следећи: Scaled 80%, Scaled 150%, 

Scaled 200%, Condensend, More Condensend, Expanded, M o r e  e x p a n d e d  

 



Word vežba br. 2 
 

У овој вежби из менија Format опција Font подесите да фонт буде: Times New 

Roman, 12pt. Нека то будe Default. Ову реченицу подвуците једноструко. А ову 

двоструко и нека стил фонта буде Italic. 

 

Сада подесите да фонт буде плаве боје (само реченица коју тренутно куцате). Како 

урадити? Прво селектујте реченицу, а затим пратите пут Format /Font/Font Color, 

где ћете одабрати тражену боју. На крају потврдите опцију. 

 

Напишите 19
30

, означите 30, укључите SUPERSCRIPT и добићете време почетка 

ТВ дневника (19
30

). 

 

Величина фонта у овом пасусу је 14 pt (point) и фонт Arial, a 
задатак је да напишете А1. Поступак је исти као у претходном 
пасусу, осим што за селектовано 1 треба одабрати опцију 
SUBSCRIPT. 
 

 

Fantastičan je ovaj najnoviji program za obradu teksta. Njegovo korišćenje je prava dečja 

igra! Imam na raspolaganju više vrsta tipova, odnosno veličina slova, a o fontovima da i 

ne govorimo! 

Ali je i rad sa pasusima odlično rešen! 

Može se podešavati ravnanje prema desno. 

A može i na sredinu. 

Dopada mi se i korišćenje simbola, pa ću ti navesti neke primere☺. Baš me interesuje 

kako bi donju listu uradio pisaćom mašinom! 

 

2H2+O2 → 2H2O 

(xZ) x+1x 

Buđenje u 6h 

Plata  600€ 

I  SM 

 

Polako završavam jer kucanje je prilično zamorno. 

Pozdravljam te. 

 


