
КАК ДА ...  

Използване на изображения и други графични елементи 

Вмъкване на изображение – в лента Insert, бутон Pictures за файл в компютъра 

или бутон Online Pictures за търсене в Интернет и вмъкване 

За вмъкване от Интернет е предвидена търсачката Bing 

 

Определяне на позиция спрямо текста (важи за всички вмъкнати обекти – 

изображение, форма, SmartArt, TextBox, графика и др.) 

- От бутона в дясно, който се появява при избор на обекта: 

 

 

- От контекстното меню, което се появява при избор на обекта с десен 

бутон, команда Wrap Text 

 

 

 

 



Съдържание на контекстното меню за изображение: 

 
 

Разположение на обект в страницата (не важи за режима: In Line with Text) 

- от опцията Size and Position… от контекстното меню  

- при избор на обекта, в лентата Format, която се появява за него (тя е с 

друг цвят), бутон Position, избира се последната опция: More layout 

Options… 

В резултат се появява диалогов прозорец, който вече разгледахме при textbox – 

включва настройки за позициониране на обекта в страницата, разположение на 

текста около обекта и размери на обекта. 

Допълнителни настройки за графичен обект 

- при избор на обекта, в лентата Format 

- от контекстното меню, опция Format Picture… (Format Shape…) 



За изображения (графични настройки) 

 

 

За обекти съдържащи и текст (Text Box, Shapes, Smart Art) 

 

 

 

Добавяне на именувана номерация (фигура 1, таблица 2, ...) 

На английки тези имена са обозначени с Caption. Извиква се от контекстното 

меню на избран обект с опцията Insert Caption… 

 

Запълване и 

очертание 

Ефекти Добавяне на алтернативен 

текст.   При TextBox тук са 

включени и настройки за 

текста в него 

Корекции на 

цветове и отрязване 

Цвят и очертание 

на текста 

Настройки на 

графичната част от 

обекта 

Настройки на 

текстовата част от 

обекта 

Ефекти за 

текста 

Настройки за 

правоъгълното поле, 

в което е текста 

Надпис, който да се 

появява, Фигура 1 

излиза автоматично, 

но може да се 

изключи от тук 

Вид на етикета 

(Фигура/таблица/

формула) 

Позиция (над или 

под обекта) 


