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Презентациите в PowerPoint работят като слайдшоута. За да предадете послание 

или разказ, ги разбивате в слайдове. Възприемайте всеки слайд като празно платно за 

картини, думи и фигури, които ви помагат да съставите разказа си. 

Избор на тема 

Когато отворите PowerPoint, ще видите вградени теми и шаблони. Темата е проект 

на слайд, съдържащ съответстващи цветове, шрифтове и специални ефекти, като сенки, 

отражения и др. 

1. Изберете тема. 

2. Щракнете върху Създай или изберете вариация на цвят и след това 

щракнете върху Създай. 

 

Вмъкване на нов слайд 

 В раздела Начало щракнете върху Нов слайд и изберете оформление на слайда. 

 

Записване на презентацията 

1. В раздела Файл изберете Запиши. 

2. Изберете или намерете папка. 

3. В полето Име на файл въведете името на своята презентация и 

изберете Запиши.  

ЗАБЕЛЕЖКА : Ако често записвате файлове в определена папка, можете да 

"закачите" пътя, така че винаги да е достъпна (както е показано по-долу). 
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СЪВЕТ : Записвайте работата си, докато е в ход. Натискайте често Ctrl+S. 

Добавяне на текст 

Изберете текстов контейнер и започнете да пишете. 

 

Форматиране на текста 

1. Изберете текста. 

2. Под Инструменти за рисуване изберете Форматиране. 

 

3. Направете едно от следните неща: 

4. За да промените цвета на текста си, изберете Запълване на текст и след това 

изберете цвят. 

5. За да промените цвета на контура за текста, изберете Контур на текста и 

изберете цвят. 

6. За да приложите сянка, отражение, блясък, релефна рамка, 3D завъртане, 

трансформация, изберете Текстови ефекти и след това изберете желания от вас ефект. 
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Добавяне на картини 

В раздела Вмъкване направете едно от следните неща: 

 За да вмъкнете картина, записана на локалния ви диск или на вътрешен сървър, 

изберете Картини, намерете картината и изберете Вмъкни. 

 За да вмъкнете картина от интернет, изберете Онлайн картини и намерете картина 

с помощта на полето за търсене. 

 

 Изберете картина и след това щракнете върху Вмъкни. 

Добавяне на бележки на докладчика 

Слайдовете изглеждат най-добре, когато не ги препълвате с прекалено много 

информация. Можете да включите полезни факти и бележки в бележките на докладчика 

и да ги преглеждате, докато представяте. 

1. За да отворите екрана с бележките, щракнете върху Бележки  в 

долната част на прозореца. 

2. Щракнете в екрана Бележки под слайда и започнете да пишете бележките 

си. 
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Представяне на презентацията 

В раздела Слайдшоу направете едно от следните неща: 

 За да стартирате презентацията от първия слайд, в групата Стартирай 

слайдшоу щракнете върху От началото. 

 

 Ако не сте на първия слайд и искате да стартирате от мястото, където се намирате, 

щракнете върху От текущия слайд. 

 Ако искате да представяте на хора, които не са там, където се намирате вие, 

щракнете върху Представяне онлайн, за да настроите презентация по мрежата, и след 

това изберете една от следните опции: 

o Представяне онлайн чрез услугата за презентации на Office 

o Стартиране на онлайн презентация в PowerPoint с помощта на Skype за 

бизнеса 

СЪВЕТ :  За информация как да преглеждате бележките си, докато представяте 

презентацията, без аудиторията ви да ги вижда, вж. Преглеждане на бележките на 

представящия при изнасяне на слайдшоу. 

Излизане от изгледа на слайдшоу 

https://support.office.com/bg-bg/article/Представяне-онлайн-чрез-услугата-за-презентации-на-Office-c1fd3f16-97c0-4f96-91c3-79e147e7e574
https://support.office.com/bg-bg/article/Стартиране-на-онлайн-презентация-в-PowerPoint-с-помощта-на-Skype-за-бизнеса-63b03fd3-b7c6-4521-8c71-fcb34ebcc405
https://support.office.com/bg-bg/article/Стартиране-на-онлайн-презентация-в-PowerPoint-с-помощта-на-Skype-за-бизнеса-63b03fd3-b7c6-4521-8c71-fcb34ebcc405
https://support.office.com/bg-bg/article/Преглеждане-на-бележките-на-представящия-при-изнасяне-на-слайдшоу-4de90e28-487e-435c-9401-eb49a3801257
https://support.office.com/bg-bg/article/Преглеждане-на-бележките-на-представящия-при-изнасяне-на-слайдшоу-4de90e28-487e-435c-9401-eb49a3801257
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За да излезете от изгледа на слайдшоу по всяко време, натиснете Esc на 

клавиатурата. 

 

Създаване на основна презентация в PowerPoint 

Отнася се за: PowerPoint 2010 PowerPoint 2007 

Запознайте се с работното пространство на PowerPoint 

Име и запишете вашата презентация 

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове 

Добавяне и форматиране на текст 

Прилагане на по-подходящо поглед към вашата презентация 

Добавяне на графична колекция, графика SmartArt и други обекти 

Добавяне на хипервръзки 

Проверка на правописа и визуализиране на вашата презентация 

Научете повече за подготовка за изнасяне на вашата презентация 

Може би трябва да създадете презентация на PowerPoint в края на деня, но не сте 

създали един преди. Или може би сте създали презентации на PowerPoint преди много 

време, но не си спомняте как. 

  е чудесно място да започнете обучението (или забравяте) как да използвате 

PowerPoint. До края на тази статия ще имате нова презентация на PowerPoint и солидна 

основа на познания и увереност за използването на Office PowerPoint 2007. 

 Може да ви е полезно да отпечатате тази статия, преди да започнете работа, така 

че не е нужно да превключите между екрана статия и прозореца на PowerPoint. За да 

отпечатате тази статия, натиснете CTRL + P. 

Запознайте се с работното пространство на PowerPoint 

Направете едно от следните неща: 

 Ако вече се изпълнява Office PowerPoint 2007 , запишете и затворете всички 

отворени презентации и след това Излезте и рестартирайте PowerPoint 2007. 

Намерете връзки към информация за записване на презентации в раздела Вж . 

 Ако Office PowerPoint 2007 вече не се изпълнява, започнете я сега. 

Когато стартирате PowerPoint, се отваря в изглед се нарича нормален изглед, където 

създавате и работите над слайдове. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-основна-презентация-в-PowerPoint-c364a6e4-1e26-4d52-8013-b8d3c2024cce#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-основна-презентация-в-PowerPoint-c364a6e4-1e26-4d52-8013-b8d3c2024cce#bm2
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-основна-презентация-в-PowerPoint-c364a6e4-1e26-4d52-8013-b8d3c2024cce#bm3
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-основна-презентация-в-PowerPoint-c364a6e4-1e26-4d52-8013-b8d3c2024cce#bm4
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-основна-презентация-в-PowerPoint-c364a6e4-1e26-4d52-8013-b8d3c2024cce#bm5
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-основна-презентация-в-PowerPoint-c364a6e4-1e26-4d52-8013-b8d3c2024cce#bm6
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-основна-презентация-в-PowerPoint-c364a6e4-1e26-4d52-8013-b8d3c2024cce#bm7
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-основна-презентация-в-PowerPoint-c364a6e4-1e26-4d52-8013-b8d3c2024cce#bm8
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-основна-презентация-в-PowerPoint-c364a6e4-1e26-4d52-8013-b8d3c2024cce#bm9
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1. В екрана Слайд може да работите директно върху отделни слайдове. 

2. пунктирани граници идентифицира контейнери, където можете да въведете текст 

или да вмъквате картини, диаграми и други обекти. 

3. раздела слайдове показва миниатюра версия на всеки слайд пълния размер, 

показани в прозореца на слайда . След като добавите другите слайдове, можете да 

щракнете върху миниатюра в раздела слайдове , за да се показват в екрана слайд слайда. 

Или можете да плъзнете миниатюри, за да пренаредите слайдове във вашата 

презентация. Можете също да добавяте или изтривате слайдове в раздела слайдове . 

4. в прозореца за бележки можете да въведете бележки за текущия слайд. Можете 

да раздадете вашите бележки на аудиторията или да препращат към вашите бележки в 

изглед на представящия, когато изнасяте презентацията. 

ЗАБЕЛЕЖКА : По подразбиране Office PowerPoint 2007 отнася празна 

презентация шаблон, който се появява в предишния пример, за нови презентации. Празна 

презентация е най-простият и най-общо на шаблони в Office PowerPoint 2007. Празна 

презентация е добър шаблон, за да използвате, когато стартирате за първи път работа с 

PowerPoint, защото това е ясно и могат да се приспособят много типове на презентацията. 

За да създадете нова презентация, която се базира на шаблона '' празна презентация, 

щракнете върху Бутона Microsoft Office  , щракнете върху Създай, щракнете 

върху празна и последните под шаблонии след това щракнете двукратно върху Празна 

презентация под празни и най-нови. 

След като отворите шаблона празна презентация, само малка част от екрана 

" бележки " се вижда. За да видите по-голяма част от прозореца за бележки , така че да 

имате повече място да въвеждате в нея, направете следното: 

1. Посочете горната граница на екрана " бележки ". 

2. Когато показалецът стане  , плъзнете границата нагоре, за да направите 

малко повече място за бележките на докладчика, както е показано на илюстрацията по-

долу. 
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Обърнете внимание, че слайд в прозореца за слайда автоматично преоразмерява да 

се побере на наличното пространство. 

Близо до горната част на екрана са три бутона, които можете да намерите полезни: 

 Отмяна  , който отменя Последната промяна. (За да видите екранно 

пояснение , за което ще бъде отменено действие, поставете показалеца върху бутона. За 

да видите меню с други последните промени, които може да бъде отменено, щракнете 

върху стрелката вдясно от отмените  .) Можете също да отмените промяна като 

натиснете CTRL + Z. 

 Връщане  или повторете  , които се повтаря или повтаря Последната 

промяна, в зависимост от това какво действие, който току-що сте извършили. (За да 

видите екранно пояснение, за което действие се повтаря или повторят, поставете 

показалеца върху бутона.) Можете също да повторение или връщане на промяна, като 

натиснете CTRL + Y. 

 Помощ за Microsoft Office PowerPoint  , който отваря прозореца Помощ за 

PowerPoint . Можете също да отворите помощ, като натиснете F1. 

Именуване и записване на вашата презентация 

Както с всяка програма, софтуер, добра идея е да име и запишете вашата 

презентация веднага и след това да запишете промените си, често по време на работа: 

1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office  , посочете Запиши катои след 

това направете едно от следните неща: 

o За презентация, която може да бъде отворена само в Office PowerPoint 

2007щракнете върху Презентация на PowerPoint. 

o За презентация, която може да бъде отворен в Office PowerPoint 2007 или 

по-ранни версии на PowerPoint щракнете върху Презентация на PowerPoint 97-2003. 

Ако изберете тази опция, не можете да използвате някой от функциите, които са 

нови в Office PowerPoint 2007. 

2. В диалоговия прозорец Запиши като , в списъка Запиши в изберете папката 

или друго местоположение, където искате да запишете презентацията си. 

3. В полето Име на файл въведете името на презентация си или не правете 

нищо, за да приемете името на файла по подразбиране, и след това щракнете 

върху Запиши. 
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Отсега нататък можете да натиснете CTRL + S или щракнете 

върху Запиши  близо до горната част на екрана, за да запишете бързо своята 

презентация по всяко време. 

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове 

Един слайд, който се предоставя автоматично във вашата презентация има два 

контейнера, едно форматиран за заглавие и друг, форматиран за подзаглавие. 

Подредбата на контейнерите в слайд се нарича оформление. Office PowerPoint 2007 

предоставя и други видове контейнери, като например тези за картини и графики 

SmartArt. 

Когато добавите слайд във вашата презентация, можете да направите следното, за 

да изберете оформление за новия слайд в същото време: 

1. В раздела слайдове щракнете върху точно под един слайд, който вече се 

появява там. 

2. В раздела Начало , в групата слайдове щракнете върху стрелката до Нов 

слайд. 

 

Галерия се появява, показващ миниатюри на различни оформления на слайдове, 

които са налични. 
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1. името идентифицира съдържанието, което всеки оформление е предназначен за. 

2. контейнери, които показват цветни икони могат да съдържат текст, но можете 

също да щракнете върху иконите, за да вмъкнете автоматично обекти, включително 

графики SmartArt и графична колекция. 

3. Щракнете върху оформлението, което искате за вашия нов слайд. 

Нов слайд вече се появява както на слайдове на листовете, когато той се маркира 

като текущия слайд и в прозореца на слайда . Повторете тази процедура за всеки нов 

слайд, който искате да добавите. 

Ако искате вашият нов слайд имат еднакво оформление, което има предишния 

слайд, можете да просто щракнете върху Нов слайд вместо да щракнете върху стрелката 

до него. 

Идентифициране на колко на брой слайдове, ви трябва 

За да изчислите броя на слайдовете, които имате нужда, направете структура от 

материали, които планирате да покрие и след това се разделят на материалите отделни 

слайдове. Може би искате най-малко: 

 Основен заглавен слайд 
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 Въвеждащ слайд, който описва основните точки или области във вашата 

презентация 

 Един слайд за всяка точка или област, която е в списъка на уводната слайд 

 Слайд с Резюме, който повтаря списъка с главни букви или области във вашата 

презентация 

С помощта на основната структура, ако имате три основни точки или области за 

представяне, можете да планирате да имате най-малко шест слайда: заглавен слайд, 

въвеждащ слайд, един слайд за всяка от трите основни места или области и слайд с 

резюме. 

 

Ако има голямо количество материали за представяне в основните точки или 

области, може да искате да създадете създаване на подгрупи от слайдове за този материал 

с помощта на един и същ основни вида на структурата. 

СЪВЕТ : Помислете за това колко време всеки слайд трябва да се вижда на екрана 

по време на презентацията. Добра стандартна оценка е от два до пет минути на слайда. 

Прилагане на ново оформление към слайд 

За да промените оформлението на вече съществуващ слайд, направете следното: 

1. В раздела слайдове щракнете върху слайда, към който искате да добавите 

ново оформление. 

2. В раздела Начало , в групата слайдове щракнете върху оформлениеи след 

това щракнете върху ново оформление, което искате. 

Ако приложите оформление, което не притежава достатъчно на правото вид на 

контейнери за съдържание, което вече съществува в слайда, допълнителни контейнери 

се създават автоматично да съдържа това съдържание. 

Копиране на слайд 

Ако искате да създадете два слайда, които са подобни по съдържание и 

оформление, можете да запишете работата чрез създаване на един слайд, който има 

всички форматирането и съдържание, което ще споделят двете слайдове и след това 
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правене на копие на този слайд, преди да добавите окончателно, отделни щрихи към 

всеки от тях. 

1. В раздела слайдове с десния бутон върху слайда, към който искате да 

копирате и след това щракнете върху Копирай в контекстно меню. 

2. Все още в раздела слайдове щракнете с десния бутон там, където искате да 

добавите ново копие на слайда и след това щракнете върху постави в контекстното меню. 

Можете също да вмъкнете копие на слайд от една презентация в друга презентация. 

Пренареждане на слайдовете 

 В раздела слайдове щракнете върху слайда, към който искате да преместите и 

след това го плъзнете до мястото, което искате. 

За да изберете няколко слайда, щракнете върху слайда, към който искате да 

преместите и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху 

всеки от слайдовете, които искате да преместите. 

Изтриване на слайд 

 В раздела слайдове с десния бутон върху слайда, към който искате да изтриете и 

след това щракнете върху Изтрий слайда в контекстното меню. 

Добавяне и форматиране на текст 

Най-често срещаните съдържание за слайдове в презентация на PowerPoint е текст 

– в заглавия, заглавията и списъци с водещи символи. 

 За да добавите текст към всеки слайд, щракнете върху контейнера, където искате 

да добавите текст и след това въведете или поставете текста, който искате да добавите. 

Формат на списъци с водещи символи 

Някои контейнери автоматично да форматирате вашия текст като списък с водещи 

символи и други контейнери не. В раздела Начало , в групата абзац направете някое от 

следните неща: 

 За да превключите между списък с водещи символи и unbulleted текст, изберете 

текста и след това щракнете върху водещи символи  . 

 За да промените стила на водещи символи в списък с водещи символи, щракнете 

върху стрелката до водещи символи  и след това щракнете върху желания стил за 

водещи символи. 

Можете също да направите тези промени с помощта на минилентата с 

инструменти, която е удобен, миниатюрна, полупрозрачен лента с инструменти, става 

достъпен, когато изберете текст. За да видите ясно минилентата с инструменти, 

поставете показалеца върху нея. За да използвате минилентата с инструменти, щракнете 

върху някой от наличните команди. 

Можете също да покажете минилентата с инструменти, щракнете с десния бутон 

неизбран текст. 
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Промяна на облика на текста 

Има много начини за промяна на облика на текста в слайд, като се започне от 

основни бутони в раздела " Начало " за форматиране на шрифт, стил, размер, цвят и абзац 

характеристики на по-разширени опции, например анимация или конвертирането в 

графика SmartArt. 

Добавяне на бележки на докладчика 

Прекалено много текст прави слайд затрупана и отвлича вниманието на 

аудиторията. Но ако някои от информацията, която ви трябва, не е на екрана, което вижда 

аудиторията, как да можете да следите това? 

Решение на този проблем е бележки на докладчика, които можете да въведете в 

прозореца за бележки за всеки слайд. Бележки на докладчика ви помогне да запазите 

презентацията екранната безплатно излишното съдържание, докато ви все още да 

следите цялата информация, която имате нужда по време на презентацията. 

Можете лесно да изрежете прекалено подробен текст от слайд екран по всяко време 

и поставете този текст директно в прозореца за бележки така, че все още имате го за 

справки. 

Можете да отпечатате бележки на докладчика и след това се отнасят към тях, 

докато изнасяте презентацията. Като алтернатива, ако изпълните презентацията си Office 

PowerPoint 2007 от един монитор (в podium, например) по време на вашата аудитория го 

прегледа на втория монитор, можете да използвате изгледа на представящия, за да се 

показват бележките само на монитора си, докато представяте. 

Прилагане на по-подходящо поглед към вашата презентация 

Досега са фокусирани върху подреждането и основното съдържание на вашите 

слайдове. Сега Помислете за общия вид на вашата презентация. Какви визуални тон 

Искате? Какъв Изглед и усещане ще направи ясно и привлекателна за вашата аудитория? 

Office PowerPoint 2007 предоставя голямо разнообразие от темите за проектиране, 

които лесно да промените цялостния изглед на вашата презентация. Темата е набор от 

елементи за проектиране, който предоставя конкретни, единен облик за всички ваши 

документи на Office с помощта на специално комбинации от цветове, шрифтове и 

ефекти. 

Office PowerPoint 2007 автоматично прилага на тема на Office за презентации, 

които са създадени с помощта на шаблона '' празна презентация, но можете лесно да 

промените облика на вашата презентация по всяко време, като приложите различна тема. 
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Прилагане на различна тема към вашата презентация 

 В раздела проектиране , в групата теми щракнете върху темата на документа, 

която искате да приложите. 

o За да визуализирате текущия слайд с конкретна приложена тема, поставете 

показалеца върху миниатюрата на тази тема. 

o За да видите миниатюрите на допълнителни теми, щракнете върху 

стрелките до реда на миниатюри. 

 

o Ако не посочите друго, Office PowerPoint 2007 се прилага теми за цялата 

презентация. За да промените облика на само избраните слайдове, в раздела слайдове , 

натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху всеки слайд, който искате 

да промените. Когато всички слайдове са избрани, щракнете с десния бутон на темата, 

която искате да приложите към тях и след това щракнете върху Приложи към избраните 

слайдове в контекстното меню. 

o Ако по-късно решите, че искате различна тема, щракнете върху тази тема, 

за да го приложите. 

Добавяне на графична колекция, графика SmartArt и други обекти 

Искате да създадете възможно най-ефективно визуалното представяне – и често 

поредица от слайдове, която съдържа само списъци с водещи символи не е най-

динамичен избор. Липсата на визуални разнообразие може да предизвика вниманието на 

аудиторията към плаващи. И много видове информация не са най-ясно изразен в абзац 

или списък с водещи символи. 
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Office PowerPoint 2007 дава възможност да добавите много други видове аудио и 

визуални съдържание, включително таблици, SmartArt графики, графична колекция, 

фигури, диаграми, музика, филми, звуци и анимации. Можете да добавите хипервръзки, 

също – за да преместите по-гъвкаво и двете в рамките на вашата презентация и да 

местоположения извън него – можете да добавите красиви преходи между слайдовете. 

Този раздел представя само някои от най-основните видове обекти и ефекти, които 

можете да добавите към вашите слайдове. 

Добавяне на графична колекция 

1. Щракнете върху контейнера, който искате да вмъкнете графична колекция. 

Ако не изберете контейнер, или ако изберете контейнер, който не може да съдържа 

изображение, графична колекция се вмъква в центъра на слайда. 

2. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Графична 

колекция. 

Отваря се прозорецът на задачите Графична колекция . 

3. В прозореца на задачите Графична колекция Намерете графична колекция, 

която искате и след това щракнете върху него. 

Когато търсите графични колекции и картини онлайн, ще бъдете пренасочени към 

Bing. Вие носите отговорност за спазването на авторското право, а филтърът за лицензи 

в Bing може да ви помогне да изберете кои изображения да използвате. 

Можете да сега преместване на графична колекция, го преоразмерите, го завъртите, 

Добавяне на текст към него и направите други промени. 

Конвертиране на текст от слайд в графика SmartArt 

Графика SmartArt е визуално представяне на вашата информация, която можете да 

персонализирате напълно. Конвертиране на вашия текст в графика SmartArt е бърз начин 

да конвертирате съществуващи слайдове в професионално проектирани илюстрации. 

Например с едно щракване, можете да конвертирате дневен ред на слайд в графика 

SmartArt. 

 

Можете да избирате от много вградени оформления за ефективна комуникация на 

вашето съобщение или идеи. 

За да конвертирате съществуващ текст в графика SmartArt: 

https://www.microsoft.com/en-us/legal/Copyright/Default.aspx
http://onlinehelp.microsoft.com/bg-BG/bing/dn261810.aspx
http://onlinehelp.microsoft.com/bg-BG/bing/dn261810.aspx
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1. Щракнете върху контейнера, съдържащ текста, който искате да 

конвертирате. 

2. В раздела Начало, в групата Абзац щракнете върху Преобразуване в 

SmartArt графика  . 

3. В галерията за да видите как изглежда с вашия текст в графика SmartArt, 

поставете показалеца над миниатюрата за тази графика SmartArt. Галерията съдържа 

оформления за графики SmartArt, които работят най-добре със списъци с водещи 

символи. За да видите целия набор от оформления, щракнете върху Още графики 

SmartArt. 

Когато намерите графика SmartArt, която ви харесва, щракнете върху нея, за да го 

приложите към текста. 

Можете да сега преместите графиката SmartArt, го преоразмерите, го завъртите, 

Добавяне на текст към него, прилагане на различни бърз стил към него и направите други 

промени. 

Въпреки че е особено лесно да създадете графика SmartArt за съществуващ текст, 

можете също да работите по друг начин около, като първо вмъквате графиката SmartArt, 

която искате и след това добавите текст към него: 

1. Щракнете върху контейнера, който искате да добавите графика SmartArt 

към. 

Ако не изберете контейнер, или ако изберете контейнер, който не може да съдържа 

изображение, графиката SmartArt се вмъква в центъра на слайда. 

2. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt. 

3. В диалоговия прозорец избор на графика SmartArt , в най-левия екран 

щракнете върху типа на графика SmartArt, която искате. 

4. В прозореца на центъра за Намерете и щракнете върху оформлението, 

което искате и след това щракнете върху OK. 

За да видите визуализация на всяко оформление, щракнете върху това оформление. 

Визуализация се показва в прозореца най-вдясно. 

Добавяне на слайд преход 

Преходите на слайдовете са подобни на анимационни ефекти, които се появяват, 

когато преместите от един слайд към следващата. Office PowerPoint 2007 предоставя 

много типове слайд преходи, включително стандартно плавно разтваря, изрязва и 

изтрива, както и по-необичайни преходи като колелцето и шахматни дъски. 

 В раздела анимации , в групата преход към този слайд щракнете върху прехода, 

който искате. 

o За да визуализирате текущия слайд с конкретна преход приложени, 

поставете показалеца върху миниатюрата на този преход. 

o За да видите миниатюри на допълнителни преходи, щракнете върху 

стрелките до реда на миниатюри. 
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o Ако по-късно решите, че искате различен преход, щракнете върху този 

преход да го приложите. 

Можете да изберете други опции, в групата преход към този слайд , за да 

контролирате скоростта на преход, за да добавите звук и да приложите един и същи 

преход към всички слайдове в презентацията. 

Добавяне на хипервръзки 

Можете да използвате хипервръзките, за да преместите от един слайд в друга, 

мрежа или местоположение в интернет или дори до друг файл или програма напълно. 

1. Изберете текста, който искате да щракнете, за да активирате 

хипервръзката. 

Като алтернатива можете да изберете обект (елемент от графична колекция, 

например или графика SmartArt). 

2. В раздела Вмъкване, в групата Връзки щракнете върху Хипервръзка. 

3. В диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка щракнете върху 

подходящия бутон в полето Моите места за от вашата връзка (тоест мястото, където 

връзката ви отвежда). 

За да отидете в друг слайд в презентацията, например щракнете върху място в този 

документ. 

4. Намерете и щракнете върху местоположението на целевата, направете 

промени в полетата текст за показване и адрес и след това щракнете върху OK. 

Проверка на правописа и визуализиране на вашата презентация 

Когато всички от вашите слайдове изглеждат точно както искате те да, има още две 

стъпки за завършване на вашата презентация. 

Проверка на правописа във вашата презентация 

Въпреки че програмата за правописна проверка е включена автоматично в Office 

PowerPoint 2007, все още е добра идея да проверявате правописа отново, след като 

завършите работата си върху вашата презентация: 

1. Натиснете CTRL + HOME, за да се придвижите до горната част на вашата 

презентация. 

2. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правописна 

проверка. 

Ако Office PowerPoint 2007 намери правописни грешки, той показва диалогов 

прозорец, и е избрана първата сгрешена дума, намерена от правописната проверка. 
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Можете да укажете как искате да отстраните всяка грешка, намерена от програмата. След 

като отстраните всяка сгрешена дума, програмата избира следващото и т.н. 

Визуализиране на вашата презентация като слайдшоу 

За да видите презентацията си на екрана на компютъра си точно начина, по който 

ще изглежда вашата аудитория, когато представяте, направете следното: 

1. В раздела слайдшоу , в групата стартиране на слайдшоу направете едно от 

следните неща: 

o Да започнем с първия слайд в презентацията, щракнете върху От началото. 

o Да започнем със слайда, към който в момента се появява в прозореца 

на слайда , щракнете върху От текущия слайд. 

Презентацията се отваря в изглед на слайдшоу. 

2. Щракнете, за да преминете към следващия слайд. 

За да се върнете към нормален изглед по всяко време, натиснете ESC. 

Разбира се можете да визуализирате презентацията си по всяко време, докато го 

създавате. 

Научете повече за подготовка за изнасяне на вашата презентация 

Сега, завърши вашата презентация, какво правят зависи кой ще даде презентацията, 

както и мястото, където ще се дава и какво оборудване ще се използва: 

 Ще бъде изпълнена презентацията на компютъра, на който е създаден или на друг 

компютър, или го се доставят чрез Компактдиск или място в мрежата? 

 Ако презентацията на живо, ще вие или някой друг го представят, или ще бъде 

автоматично изпълнявана? 

В зависимост от отговорите на тези въпроси може да се наложи да изпълните 

следващите процеси в посочения ред, в различен ред или (в някои случаи) изобщо не: 

 Rehearse и час    Важно е да оставите достатъчно време за всеки, който дава 

презентацията да се уверите, че тя се вмества в рамките на графика (включително време 

в края за въпроси, ако е необходимо) и да го репетирате подходящ начин. Това е добра 

идея да репетирате презентацията в мястото, където ще бъдат дадени, с помощта на 

оборудване, което ще се използва, и препоръчително пред поне един или двама души. По 

този начин, представящият може да стане удобно с възможностите и с живо аудитория, 

както и обратна връзка от тази аудитория може да бъде полезно при определянето на 

всички елементи, които трябва да коригирате преди реалните резултати. 

 Отпечатване на изложения и бележки на докладчика    Можете да отпечатате 

вашата презентация като бележки на докладчика или изложения: 

o Бележки на докладчика показват един слайд в горната част на всяка 

отпечатвана страница, както и съдържанието на екрана " бележки " за този слайд в 

долната част на страницата и може да се използва от страна на говорещия като скрипт 

или структура по време на презентацията. Те могат да бъдат разпределени на 

аудиторията, така че всеки член има по-пълна информация от презентацията. 

o Изложения да се покаже едно, две, три, четири, шест или девет слайда на 

печатна страница и са предназначени за случаи, в които не е да включите бележки екран 
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съдържанието в разпределението на аудиторията. (Три слайда на страница изложение 

включва изключи мястото, където аудиторията да пишете бележки). 

 

 Пакет за Компактдиск или уеб разпределение    Когато използвате функцията 

пакет за Компактдиск, за да копирате готови вашата презентация на PowerPoint на 

компактдиск, в мрежа местоположение, или на твърдия диск на вашия компютър, 

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 и всички файлове, които са свързани към вашата 

презентация (например филми или звуци) се копират също. По този начин, всички 

елементи на презентацията са включени и хора, които не са Office PowerPoint 2007 , 

инсталиран на своите компютри все още могат да преглеждат презентацията. 

Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп 

Отнася се за: Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 OneNote 2016   

Лентата с инструменти за бърз достъп е персонализирана лента с инструменти, 

която съдържа набор от команди, които са независими от раздела на лентата, който се 

показва в момента. Можете да преместите лентата с инструменти за бърз достъп от 

едното от двете възможни местоположения и да добавяте бутони, които представляват 

команди, към лентата с инструменти за бърз достъп. 

2016, 2013, 2010,2007 

ЗАБЕЛЕЖКИ :  

 Не можете да увеличите размера на бутоните, представляващи команди, като 

опция в Microsoft Office. Единственият начин да увеличите размера на бутоните е да 

понижите разделителната способност на екрана, която използвате. 

 Не можете да покажете лентата с инструменти за бърз достъп на повече от един 

ред. 

 Към лентата с инструменти за бърз достъп могат да се добавят само команди. 

Съдържанието на повечето списъци, например стойностите за отстъп и разредка, както 

и отделни стилове, които също се появяват в основната лента, не могат да се добавят към 

лентата с инструменти за бърз достъп. Можете обаче да персонализирате лентата, за да 

направите лентата да изглежда по начина, по който искате. Например можете да 

създавате персонализирани раздели и групи по избор, които да съдържат вашите често 

използвани команди. 

javascript:
javascript:
https://support.office.com/bg-bg/article/персонализирате-лентата-3c610b47-6f0f-4179-83d3-68a254a80ea6
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Добавяне на команда към лентата с инструменти за бърз достъп 

1. В лентата щракнете върху съответния раздел или група, за да се покаже 

командата, която искате да добавите към лентата с инструменти за бърз достъп. 

2. Щракнете с десния бутон върху командата и след това щракнете 

върху Добавяне към лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА :  В изданието 2007 на Office, когато сте щракнали с десния бутон 

върху команди в менюто, което сте видели, след като сте щракнали върху бутона 

Microsoft Office, имате възможност да добавите командата към лентата с инструменти за 

бърз достъп. В Office 2010 нямате тази опция, след като щракнете раздела Файл. 

Добавяне на команда, която не е на лентата, към лентата с инструменти за 

бърз достъп 

1. Щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз 

достъп > Още команди. 
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1. В списъка Избиране на команди от щракнете върху Команди не на лентата. 

2. Намерете команда в списъка и след това щракнете върху Добави. 

Премахване на команда от лентата с инструменти за бърз достъп 

 Щракнете с десния бутон върху командата, която искате да премахнете от лентата 

с инструменти за бърз достъп, и след това щракнете върху Премахни от лентата с 

инструменти за бърз достъп в контекстното меню. 

Промяна на реда на командите на лентата с инструменти за бърз достъп 

1. Щракнете с десния бутон на лентата с инструменти за бърз достъп и след 

това щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп в 

контекстното меню. 

2. Под Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп щракнете 

върху командата, която искате да преместите, и след това щракнете върху 

стрелката Премести нагоре или Премести надолу. 

Групиране на командите чрез добавяне на разделител между командите 

Можете да групирате командите с помощта на разделителя, като така лентата за 

бърз достъп изглежда като съставена от секции. 
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1. Щракнете с десния бутон на лентата с инструменти за бърз достъп и след 

това щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп в 

контекстното меню. 

2. В списъка Избирай команди от щракнете върху Популярни команди. 

3. Щракнете върху <Разделител> и след това щракнете върху Добави. 

4. За да поставите разделителя там, където искате, щракнете върху 

стрелката Премести нагоре или Премести надолу. 

Преместване на лентата с инструменти за бърз достъп 

Лентата с инструменти за бърз достъп може да се намира на едно от следните две 

места: 

 Горен ляв ъгъл, до иконата за програма от Microsoft Office, например до иконата 

на Word  (местоположение по подразбиране) 

 . 

 Под лентата. 

 

Ако не искате лентата с инструменти за бърз достъп да се показва в текущото й 

местоположение, можете да я преместите на друго място. Ако установите, че иконата на 

програма по подразбиране е твърде далеч от работната ви област и не ви е удобна, бихте 

могли да я преместите по-близо до работната ви област. Местоположението под лентата 

покрива работната област. Следователно, ако искате да увеличите работната област, 

може да запазите лентата с инструменти за бърз достъп в местоположението й по 

подразбиране. 

1. Щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз 

достъп  . 

2. В списъка щракнете върху Покажи под лентата или Покажи над лентата. 
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Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп с помощта на 

командата "Опции" 

Можете да добавяте, премахвате и променяте реда на командите на лентата с 

инструменти за бърз достъп, като използвате командата Опции. 

1. Щракнете върху раздела Файл. 

2. Под Помощ щракнете върху Опции. 

3. Щракнете върху Лента с инструменти за бърз достъп. 

4. Направете желаните промени. 

Възстановяване на настройките по подразбиране на лентата с инструменти за 

бърз достъп 

1. Щракнете с десния бутон на лентата с инструменти за бърз достъп и след 

това щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп в 

контекстното меню. 

2. В прозореца Персонализиране на лентата с инструменти за бърз 

достъп щракнете върху Начално състояние на настройките по подразбиране и след това 

щракнете върху Възстановяване на началното състояние само на лентата с инструменти 

за бърз достъп. 

Експортиране на персонализирана лента с инструменти за бърз достъп 

Можете да експортирате персонализациите на вашата лента и лентата с 

инструменти за бърз достъп във файл, който може да се импортира и използва от ваш 

колега или на друг компютър. 

1. Щракнете върху раздела Файл. 

2. Под Помощ щракнете върху Опции. 

3. Щракнете върху Лента с инструменти за бърз достъп. 

4. Щракнете върху Импортиране/експортиране и след това щракнете 

върху Експортиране на всички персонализации. 

Импортиране на персонализирана лента с инструменти за бърз достъп 

Можете да импортирате файлове за персонализация, за да заместите текущото 

оформление на лентата и лентата с инструменти за бърз достъп. С възможността да 

импортирате персонализацията можете да запазите облика на програмите на Microsoft 

Office еднакъв с този на вашите колеги или между различни компютри. 

ВАЖНО : Когато импортирате файл за персонализация на лентата, губите всички 

предишни персонализации на лентата и лентата с инструменти за бърз достъп. Ако 

мислите, че може да поискате да се върнете към персонализацията, която имате в 

момента, трябва да я експортирате преди импортирането на нови персонализации. 

1. Щракнете върху раздела Файл. 
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2. Под Помощ щракнете върху Опции. 

3. Щракнете върху Лента с инструменти за бърз достъп. 

4. Щракнете върху Импортиране/експортиране и след това щракнете 

върху Импортиране на файла за персонализация. 

Защо виждам зелено кълбо? 

Можете да видите зелено кълбо, ако сте добавили група по избор или команда към 

лентата с инструменти за бърз достъп, след като сте персонализирали лентата, но не сте 

присвоили икона за представяне на тази група по избор или команда. 

Иконата се използва, ако направите следното: 

 Добавяте групата по избор към лентата с инструменти за бърз достъп. 

 Помагате да се различава вашата собствена персонализира лентата от лентата по 

подразбиране. 

Добавяне на икона за представяне на група по избор или команда 

1. Щракнете върху раздела Файл. 

2. Под Помощ щракнете върху Опции. 

3. Щракнете върху Персонализиране на лентата. 

4. В прозореца Персонализиране на лентата под списъка Персонализиране на 

лентата щракнете върху групата по избор или командата, която сте добавили. 

5. Щракнете върху Преименуване и след това в списъка Символ щракнете 

върху някоя икона. 

6. В диалоговия прозорец Преименуване щракнете върху OK. 

7. За да видите и запаметите своите персонализации, щракнете върху OK. 

 

Използване на PowerPoint 2007 за отваряне или запис на презентация в друг файлов 

формат 

Отнася се за: PowerPoint 2007 

ВАЖНО :  

 Microsoft Office PowerPoint 2007 не поддържа записване в PowerPoint 95 или по-

стари файлови формати. 

 Ако запишете вашата презентация на Office PowerPoint 2007 в по-стара версия на 

файлов формат за PowerPoint, форматирането и функциите, които са отличителни за 

Office PowerPoint 2007, може да не бъдат запазени.  

 Когато отваряте или записвате документи във формат отворен документ за 

презентации (.odp), част от форматирането може да бъдат изгубени и поведението на 

някои функции може да бъде ограничен или не е налична.  

1. В Office PowerPoint 2007 отворете презентацията, която искате да запишете 

в друг файлов формат. 
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2. Щракнете върху бутона Microsoft Office  , а след това върху Запиши 

като. 

3. В полето Име на файл въведете ново име за презентацията или не правете 

нищо, за да приемете предложеното име на файл. 

4. От списъка Запиши като тип: изберете желания файлов формат, след което 

щракнете върху Запиши. 

Запис на файл 

Отнася се за: Excel 2007 Word 2007 PowerPoint 2007 Publisher 2007 Visio 2007   

Когато записвате файл, можете да го запишете в папка на вашия твърд диск, в 

местоположение в мрежата, на диск, DVD диск, компактдиск, на работния плот, флаш 

устройство или да го запишете в друг файлов формат. 

ВАЖНО :  Трябва да записвате файла често по време на работа, за да се избегне 

загубата на данни поради неочаквано спиране на тока или друг проблем. 

Какво искате да направите? 

Записване на файл 

Записване като копие или в различно местоположение 

Записване като по-стара версия на Office 

Записване като различен формат 

Автоматично записване на информация за автоматично възстановяване 

Записване на файл 

По подразбиране програмите на Microsoft Office записват файл в работна папка по 

подразбиране. За да запишете копието в различно местоположение, щракнете върху 

друга папка в списъка с папки.  

1. Щракнете върху бутона Microsoft Office  и след това щракнете 

върху Запиши или натиснете CTRL+S. 

ВАЖНО : Ако не виждате бутона Microsoft Office  , щракнете върху Запиши в 

менюто Файл. 

2. Ако записвате файла за първи път, трябва да му дадете име. 

Записване като копие или в различно местоположение 

Може да използвате командата Запиши като, за да преименувате файл или да 

промените местоположението, в което записвате файла. 

Диалоговият прозорец Запиши като в Windows 7 и Windows Vista 

Можете също да запишете файла в ново местоположение, като 

използвате Навигационен екран.  

1. За да изберете папка или да въведете път към папката, използвайте адресната 

лента. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#__toc282670663
https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#__toc282670664
https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#__toc282670665
https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#__toc282670666
https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#__toc282670667
https://support.office.com/bg-bg/article/работна-папка-по-подразбиране-5a1be493-67c5-44fe-adfb-877453cf4d3b
https://support.office.com/bg-bg/article/работна-папка-по-подразбиране-5a1be493-67c5-44fe-adfb-877453cf4d3b
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2. За да видите бързо местоположенията, които използвате често, използвайте 

навигационния екран. 

3. За да видите още типове файлове, щракнете върху стрелката. 

Диалоговият прозорец Запиши като в Microsoft Windows XP 

Можете също да запишете файла в ново местоположение, като използвате 

списъка Запиши в или местоположенията в лентата Моите места.  

 

1. За да изберете папка, използвайте списъка "Запиши в". 

2. За да видите бързо местоположенията, които използвате често, използвайте 

лентата "Моите места". 

3. За да видите още типове файлове, щракнете върху стрелката. 

За да запишете копие на вашия файл, направете следното: 

1. Щракнете върху бутона Microsoft Office  и след това щракнете 

върху Запиши като или натиснете CTRL+S. 

ВАЖНО : Ако не виждате бутона Microsoft Office  , щракнете върху Запиши 

като в менюто Файл. 

2. В полето Име на файл въведете името на файла 

3. Щракнете върху Запиши. 

За да запишете копието в различна папка, следвайте стъпките по-горе, но щракнете 

върху друго дисково устройство в списъка Запиши в или върху друга папка в списъка с 

папки. За да запишете файла в нова папка, щракнете върху Създай нова папка  . 

Записване като по-стара версия на Office 

Ако използвате Издание на Office 2007, можете да споделите вашите файлове с 

хора, които използват по-стара версия на Microsoft Office, като запишете файла във 
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файловия формат 97-2003. Можете например да запишете вашия документ на Microsoft 

Office Word 2007 (.docx) като документ на версия 97-2003 (.doc). 

Записване като различен формат 

1. Щракнете върху бутона Microsoft Office  и след това изберете Запиши 

като. 

ВАЖНО : Ако не виждате бутона Microsoft Office  , щракнете върху Запиши 

като в менюто Файл. 

Клавишна комбинация  За да отворите диалоговия прозорец Запиши като, 

натиснете ALT, F, A. 

2. В полето Име на файл въведете името на файла. 

3. В списъка Запиши като тип щракнете върху файловия формат, в който 

искате да запишете файла. Щракнете например върху RTF формат (.rtf), уеб страница 

(.htm или .html) или файл с разделени със запетая стойности (.csv). 

4. Щракнете върху Запиши. 

Автоматично записване на информация за автоматично възстановяване 

Автоматичното възстановяване не замества редовното записване на файловете ви. 

Ако решите да не запишете възстановения файл, след като го отворите, файлът ще бъде 

изтрит и незаписаните промени ще бъдат загубени. Ако запишете възстановения файл, 

той замества оригиналния (освен ако не дадете ново име за файла). Колкото по-често се 

записват файловете, толкова повече информация се възстановява, ако има прекъсване на 

захранването или друг проблем, когато файлът е отворен. 

Коя програма от 2007 Microsoft Office system използвате? 

Word 

Excel 

InfoPath 

PowerPoint 

Project 

Publisher 

Visio 

Най-горе на страницата 

Word 

1. Щракнете върху бутона Microsoft Office  и след това изберете Опции 

на Word. 

2. Щракнете върху Запиши. 

3. Поставете отметка в квадратчето Запис на информация за автоматично 

възстановяване на всеки. 

4. В прозореца минути въведете или изберете число, за да определите 

интервала на записване на файловете.. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm10
https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm11
https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm12
https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm13
https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm14
https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm15
https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm16
https://support.office.com/bg-bg/article/Запис-на-файл-4836ca4e-a67b-46d0-bb3a-8e228eb537e6?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#top
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Excel 

1. Щракнете върху бутона Microsoft Office  и след това изберете Опции 

на Excel. 

2. Щракнете върху Запиши. 

3. Поставете отметка в квадратчето Записвай информация за автоматично 

възстановяване на всеки. 

4. В полето минути въведете или изберете число, за да определите интервала 

на записване на файловете. 

InfoPath 

1. В менюто Инструменти изберете Опции, а след това щракнете върху 

раздела Разширени. 

2. Отметнете квадратчето При попълване на формуляри записвай 

информация за автовъзстановяване на всеки.... 

3. В полето минути въведете или изберете число, за да определите интервала 

на записване на файловете. 

PowerPoint 

1. Щракнете върху бутона Microsoft Office  и после върху Опции на 

PowerPoint. 

2. Щракнете върху Запиши. 

3. Поставете отметка в квадратчето Записвай информация за автоматично 

възстановяване на всеки. 

4. В полето минути въведете или изберете число, за да определите интервала 

на записване на файловете. 

Project 

1. В менюто Инструменти изберете Опции, а след това щракнете върху 

раздела Разширени. 

2. Отметнете квадратчето Запиши на всеки. 

3. В полето минути въведете или изберете число, за да определите интервала 

на записване на файловете. 

Publisher 

1. В менюто Инструменти изберете Опции, а след това щракнете върху 

раздела Разширени. 

2. Отметнете квадратчето Автозаписване на всеки. 

3. В прозореца минути въведете или изберете число, за да определите 

интервала на записване на файловете. 

Visio 
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1. В менюто Инструменти изберете Опции, а след това изберете 

раздела Запиши/Отвори. 

2. Поставете отметка в квадратчето Автозаписване на всеки. 

3. В прозореца минути въведете или изберете число, за да определите 

интервала на записване на файловете. 

Създаване и печат на презентация в структурен изглед 

Отнася се за: PowerPoint 2007 

Общ преглед на работата в структурен изглед 

Създаване на презентация в структурен изглед 

Преглед на презентация в структурен изглед 

Печат на презентация в структурен изглед 

Общ преглед на работата в структурен изглед 

Има няколко начина да покажете презентация на Microsoft Office PowerPoint 2007, 

като всеки изглед е проектиран с различна цел. Например в структурен изглед PowerPoint 

показва вашата презентация като структура, изградена от заглавията и основния текст от 

всеки слайд. Всяко заглавие се появява в лявата страна на екрана, който съдържа 

структурния раздел, наред с икона на слайда и номер на слайда. Основният текст е 

поместен с отстъп под заглавието на слайда. Графичните обекти се появяват само като 

малки обозначения върху иконата на слайда в структурния изглед. 

Работата в структурен изглед е особено удобна, ако искате да направите глобални 

редакции, да получите обща представа за вашата презентация, да промените поредността 

на елементи с водещи символи или слайдове или да приложите промени във 

форматирането. 

Когато запишете вашата презентация като уеб страница, текстът в 

раздела Структура става съдържание, така че лесно можете да се придвижвате през 

слайдовете. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Разделите Структура и Слайдове се променят и показват икона, 

когато екранът стане тесен. Ако разделът Структура е скрит, можете да разширите 

екрана, като плъзнете дясната граница. 

 
Увеличаване на размера на прозореца, който съдържа разделите структура и 

слайдове. 

Създаване на презентация в структурен изглед 

1. В раздела Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете 

върху Нормален. 

2. В прозореца, който съдържа разделите Структура и Слайдове, изберете 

раздела Структура. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-и-печат-на-презентация-в-структурен-изглед-3516310c-c9c0-4d4f-8c11-2759313477a5#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-и-печат-на-презентация-в-структурен-изглед-3516310c-c9c0-4d4f-8c11-2759313477a5#bm2
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-и-печат-на-презентация-в-структурен-изглед-3516310c-c9c0-4d4f-8c11-2759313477a5#bm3
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-и-печат-на-презентация-в-структурен-изглед-3516310c-c9c0-4d4f-8c11-2759313477a5#bm4


34 
 

3. В раздела Структура , първо поставете показалеца, след което или 

плъзнете вашето съдържание, или започнете да въвеждате текст. 

Показване на презентация в структурен изглед 

1. В раздела Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете 

върху Нормален. 

2. В прозореца, който съдържа разделите Структура и Слайдове, изберете 

раздела Структура. 

Печат на презентация в структурен изглед 

1. Отворете презентацията, която искате да отпечатате. 

2. В раздела Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете 

върху Нормален. 

3. В прозореца, който съдържа разделите Структура и Слайдове, изберете 

раздела Структура. 

4. Щракнете върху Бутона Microsoft Office  , посочете стрелката 

до печати след това щракнете върху Визуализация на печата. 

5. В групата Настройка на страниците щракнете върху стрелката в 

полето Печат на, след което изберете опцията Структурен изглед. 

6. За да зададете ориентация на страницата, щракнете върху стрелката 

в Ориентация, след което изберете Пейзажно или Портретно. 

7. Щракнете върху Печат. 

 

Копиране и поставяне на слайдове 

Отнася се за: PowerPoint 2016 NetworkSolutionsBP-Проверка-1-3 PowerPoint 2010   

Спестете си време и работа, като копирате слайд (от презентацията, върху който 

работите) или от отделна презентация. Когато копирате един или повече слайдове от 

презентация на място в рамките на една и съща презентация или в друга презентация, 

можете да зададете темата, която искате нови слайдове да приеме. 

Когато поставяте слайд, го наследява на темата на слайда, който я предшества. 

Въпреки това ако копирате слайдове от друга презентация, която използва различна тема, 

можете да запазите тази тема, когато поставяте слайда в друга презентация. 

Копиране и поставяне на слайдове 

1. В раздела изглед , в групата Изгледи на презентация, щракнете 

върху нормално. 
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2. В прозореца, който съдържа разделите структура и слайдове, щракнете 

върху раздела за слайдове

 

3. Изберете слайда, към който искате да копирате като направите едно от 

следните неща: 

o За да изберете един слайд, щракнете върху нея. 

o За да изберете няколко последователни слайда, щракнете върху първия 

слайд, натиснете клавиша SHIFT и след това щракнете върху последния слайд, който 

желаете. 

o За да изберете няколко непоследователни слайда, натиснете клавиша 

CTRL и след това щракнете върху всеки един от желаните слайдове. 

4. С десния бутон върху една от избраните слайдове и след това щракнете 

върху Копирай. 

5. В презентацията, в която искате да поставите копираните слайдове в 

прозореца, който съдържа структурата и раздели на слайдове в раздела слайдове с десния 

бутон върху слайда, към който искате вашите копираните слайдове. 

6. В менюто, което се появява, когато щракнете с десния бутон, под Опции за 

поставяне, направете едно от следните неща: 

o Ако искате да вземете темата на темата на презентацията местоназначение, 

в която поставяте слайд, щракнете върху Използвай темата на местоназначението  . 

o Ако искате да запазите темата на презентацията, от която копирате слайд, 

щракнете върху Запази форматирането на източника  . 

Къде е бутонът Опции за поставяне? 

Когато поставяте слайда в ново местоположение в презентацията, Опции за 

поставяне бутон  обикновено се появява до поставения слайд в 

раздела структура или слайдове в нормален преглед (вижте графиката по-горе за 

местоположение), или в екрана за слайдове . Опции за поставяне ви позволява да 

управлявате как вашето съдържание се показва, след като го поставите. 
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За да стигнете до Опции за поставяне на друг начин, направете едно от следните 

неща: 

 В раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху малката стрелка под 

" Постави". 

 В прозореца, който съдържа структура и слайдове '', щракнете върху раздела 

слайдове и след това с десния бутон върху слайда, към който искате вашите копираните 

слайдове. 

 

Общ преглед на оформленията 

Отнася се за: PowerPoint 2007 

Оформления на слайдове дефиниране на контейнери, позициониране и 

форматиране за цялото съдържание, което се появява в слайда. Контейнерите са 

контейнери в оформления, които съдържат такова съдържание като текст (включително 

основен текст, списъци с водещи символи и заглавията), таблици, диаграми, SmartArt 

графики, филми, звуци, картини и графична колекция. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Въпреки че можете да добавите контейнери за текст и обекти в 

оформление или образец за слайд, можете да добавяте контейнери направо слайд. 

Microsoft Office PowerPoint 2007 включва девет вградени оформленията, или 

можете да създадете персонализирани оформления , които отговарят на вашите нужди и 

можете да споделяте с други хора, които създавате презентации с помощта на PowerPoint. 

Следващата графика показва оформленията на слайдове, които са вградени в PowerPoint. 

 

Следващата схема показва всички елементи на оформлението, които можете да 

включите Office PowerPoint 2007 слайд. 

https://support.office.com/bg-bg/article/образец-за-слайд-036d317b-3251-4237-8ddc-22f4668e2b56
https://support.office.com/bg-bg/article/персонализирани-оформления-48664ad4-7fc5-4197-9aec-5942e65397a1
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Стандартни оформления 

Стандарта вградени оформления, налични в Office PowerPoint 2007 са подобни на 

тези в PowerPoint 2003 и по-стари версии. 

Когато отворите празна презентация в PowerPoint, се появява оформлението по 

подразбиране, наречено Заглавен слайд (показано по-долу), но има и други стандартни 

оформления, които можете да прилагате и използвате. 

 

Потребителски оформления 

Ако не намерите стандартно оформление, което отговаря на вашите потребности 

или нуждите на авторите на презентацията в рамките на вашата организация, можете да 

създадете потребителско оформление. 

Можете да създадете повторно използваемо персонализирани оформления, които 

указват номер, размер и местоположение на контейнери, фон съдържание, цветове на 

тема, шрифтове и ефекти и възможност за слайд и контейнер за свойства на ниво. 

Можете също да разпространявате персонализирани оформления като част от 

шаблон, така че вече не трябва да губите ценен време изрязването и поставянето на 

вашия оформления на нови слайдове или изтриването на съдържанието на слайда, към 

който искате да използвате с нови и различни съдържание. 

Типовете контейнери за текст и обекти, които можете да добавяте за обновяване на 

вашите потребителски оформления, включват: 

 Съдържание 

 Текст 

 Картини 

 графична колекция 

 Графики SmartArt 

 Диаграми 
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 Таблици 

 Диаграми 

 Мултимедия 

 Филми 

 Звук 

 

Добавяне на оформление 

Отнася се за: PowerPoint 2007 

Ако не намерите стандартни оформление , който отговаря на нуждите ви, можете 

да създадете персонализирано оформление, която напълно отговаря на съдържанието на 

вашия слайд. 

В изглед на образец за слайд Намерете празно оформление в списъка с миниатюри 

на оформления под образеца за слайд. Можете да персонализирате това оформление, 

като добавите специфични за текст и обект специфични контейнери. 

1. В раздела Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете 

върху Образец за слайд. 

2. В екрана с образци и оформления Намерете и щракнете върху Празно 

оформление в списъка с миниатюри оформления под образеца за слайд. 

3. За да модифицирате оформлението, направете едно или повече от следните 

неща: 

o За да премахнете нежелани по подразбиране контейнери, като например 

горни колонтитули, долни колонтитули, или дата и час, щракнете върху границата на 

контейнера и след това натиснете клавиша DELETE. 

o За да добавите контейнер, направете следното: 

i. В раздела Образец за слайд, в групата Оформление на 

образец щракнете върху Вмъкване на контейнер, след което изберете тип на контейнера 

от списъка. 

ii. Щракнете върху местоположение от оформлението, след което 

плъзнете, за да начертаете контейнера. 

СЪВЕТ : За преоразмеряване на контейнер плъзнете някоя от ъгловите граници. 

iii. В списъка с миниатюри на оформления щракнете с десния бутон 

на Празно оформление и след това щракнете върху Преименуване на оформление. 

iv. В диалоговия прозорец Преименуване на оформление въведете 

ново име, което описва ново оформление, които току-що сте персонализирали и след 

това щракнете върху Преименуване. 

4. Щракнете върху бутона Microsoft Office  , а след това върху Запиши 

като. 

5. В полето Име на файлвъведете име на файл или не правете нищо, за да 

приемете предложеното име на файл. 
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6. В списъка Запиши като тип щракнете върху Шаблон на PowerPoint и след 

това щракнете върху Запиши. 

 

Разглеждайте дискретно вашите бележки на докладчика, като представяте 

презентация на няколко монитора 

Отнася се за: PowerPoint 2016 NetworkSolutionsBP-Проверка-1-3 PowerPoint 2010  

Използването на изгледа на представящия е чудесен начин да виждате 

презентацията си с бележките на докладчика на един компютър (вашия преносим 

компютър например), докато вашата аудитория гледа презентацията без бележки на друг 

монитор (напр. по-голям екран, на който прожектирате). 

ЗАБЕЛЕЖКА : Уверете се, че устройството, което използвате за вашата 

презентация, поддържа използването на няколко монитора. Консултирайте се с 

производителя за актуална информация относно поддръжката на няколко монитора. 

Настройване на PowerPoint за използване на изгледа на представящия с два 

монитора 

1. В раздела слайдшоу в групата монитори изберете Използване на изгледа 

на представящия. 

 

Настройки за показване на Windows трябва да отворите. 

2. В диалоговия прозорец Настройки на дисплея, в раздела Монитор изберете 

иконата за монитора, който искате да използвате, за да видите бележките на докладчика, 

и след това изберете квадратчето за отметка Това е моят основен монитор. 

Ако квадратчето Това е моят основен монитор е отметнато и недостъпно, 

мониторът вече е определен като основен монитор. 

3. Изберете иконата за втория монитор, който ще гледа аудиторията, и след 

това изберете квадратчето за отметка Разшири работния плот на Windows на този 

монитор. 

ЗАБЕЛЕЖКИ : Ако настройките на дисплея не се отваря, направете следното: 

 Windows 10: Щракнете върху Старт > Настройки > система > Показване. 

Изберете направи този основния дисплея за монитор, на който ще видите бележките на 

докладчика. 

 Windows 8: Щракване върху бутон за стартиране на Windows, щракнете 

върху Контролен панел >дисплей > Настройване на разделителната способност. В 

списъка с няколко се показва щракнете върху разширяване на тези дисплеи. Изберете 

монитора, на които желая да видят вашите бележки на докладчика и щракнете върху 

направи това основния дисплея. 
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 Windows 7: Щракнете върху Старт > Контролен панели под облик и 

персонализиране, щракнете върху Настройване на разделителната способност на екрана. 

В списъка с няколко се показва щракнете върху разширяване на тези дисплеи. Изберете 

монитора, на който искате да видите вашите бележки на докладчика и щракнете върху 

направи това основния дисплея. 

Изнасяне на вашата презентация на два монитора 

1. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху Настройка на 

слайдшоу. 

 

2. В диалоговия прозорец Настройка на слайдшоу изберете опциите, които 

искате и след това щракнете върху OK. Ако изберете автоматично, монитор, който сте 

избрали за вашия основния екран ще се покаже бележките на докладчика. 

 

В PowerPoint 2010 изберете втория монитор от списъка Показвай слайдшоуто на , 

за да видите бележките на представящия на своя основен монитор. 
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3. За да започнете да изнасяте презентацията, в раздела слайдшоу , щракнете 

върху От началото, или щракнете върху слайдшоу бутона  в долната част на 

прозореца на PowerPoint. 

Преглеждане на бележките на представящия при изнасяне на слайдшоу 

Отнася се за: PowerPoint 2016 NetworkSolutionsBP-Проверка-1-3 

Изгледът на представящия извървя дълъг път. Ако използвате PowerPoint 2013 или 

PowerPoint 2016, просто свържете мониторите, и PowerPoint автоматично ги настройва. 

В изглед на представящия можете да виждате бележките си по време на представянето 

си, докато аудиторията вижда само слайдовете ви. 

В дъното на прозореца за слайдове в PowerPoint изберете Слайдшоу. 

 

СЪВЕТ :  Ако работите с PowerPoint на един монитор и искате да покажете изглед 

на представящия, в изгледа Слайдшоу на лентата за управление долу вляво 

изберете  и след това Показване на "Изглед на представящия". 

В изгледа на представящия можете да правите следното: 

 За да преминете към предишния или следващия слайд, 

изберете Назад или Напред. 

 

 За да видите всички слайдове в презентацията, изберете Изглед на всички 

слайдове. 
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СЪВЕТ :  Ще видите миниатюри на всички слайдове в презентацията си (както е 

показано по-долу), като таке е лесно да прескочите до конкретен слайд в слайдшоуто. 

 

 За да видите отблизо детайл в слайд, изберете Увеличение в слайда и след това 

посочете частта, която искате да видите. 

 

 За да посочите или да пишете върху слайда си, докато представяте, 

изберете Инструменти за перото и лазерната показалка. 

 

 За да скриете или покажете текущия слайд в презентация, изберете Затъмнява или 

премахва затъмнението от екрана. 

 

Изгледът на представящия автоматично преминава на проектора или външния 

монитор, но ако искате, можете да размените мониторите. 
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СЪВЕТ :  За да определите ръчно на кой компютър да се показват бележките ви в 

изглед на представящия и кой да бъде обърнат към аудиторията (изглед на слайдшоу), 

на лентата на задачите в горната част на изгледа на представящия изберете Настройки за 

показване и след това изберете Размяна на изгледа на представящия и слайдшоуто. 

 

 

Добавяне на форматиране в документа ви с помощта на минилентата с 

инструменти 

Отнася се за: Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 Access 2007 

Когато изберете текст, можете да покажете или скриете удобен минилентата с 

инструменти, която ви помага да работите с шрифтове, подравняване, цвета на текста, 

отстъпи и водещи символи. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Не можете да персонализиране минилентата с инструменти. 

Следващата илюстрация показва минилентата с инструменти, когато поставите 

показалеца върху нея. 

 

Изключване на минилентата с инструменти 

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате? 

Word 

Outlook 

Excel 

PowerPoint 

Word 

1. Щракнете върху бутона Microsoft Office  и след това изберете Опции 

на Word. 

2. Щракнете върху Популярни и под Главни опции за работа с 

Word изчистете отметката от квадратчето Показвай мини лента с инструменти при 

избиране. 

Outlook 

1. Отворете ново съобщение. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-форматиране-в-документа-ви-с-помощта-на-минилентата-с-инструменти-47012f83-b553-40a9-b7de-f038876f4db3?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-форматиране-в-документа-ви-с-помощта-на-минилентата-с-инструменти-47012f83-b553-40a9-b7de-f038876f4db3?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm2
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-форматиране-в-документа-ви-с-помощта-на-минилентата-с-инструменти-47012f83-b553-40a9-b7de-f038876f4db3?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm3
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-форматиране-в-документа-ви-с-помощта-на-минилентата-с-инструменти-47012f83-b553-40a9-b7de-f038876f4db3?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm4
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2. Щракнете върху бутона Microsoft Office  и след това изберете Опции 

на редактора. 

3. Под Работа с Outlook и други програми на Microsoft Office изчистете 

отметката от квадратчето Показвай мини лента с инструменти при избиране. 

Excel 

1. Щракнете върху бутона Microsoft Office  , а след това щракнете 

върху Опции на Excel. 

2. Щракнете върху Популярни и под Най-важни опции за работа с 

Excel изчистете отметката от квадратчето Показвай мини лента с инструменти при 

избиране. 

PowerPoint 

1. Щракнете върху бутона Microsoft Office  и после върху Опции на 

PowerPoint. 

2. Щракнете върху Популярни и под Най-важни опции за работа с 

PowerPoint изчистете отметката от квадратчето Показвай мини лента с инструменти при 

избиране. 

 

Създаване и печат на страници за бележки 

Отнася се за: PowerPoint 2007 

Можете да създадете страници за бележки , докато създавате вашата презентация. 

Можете да ги отпечатате и да ги прегледате при изнасяне на вашата презентация. 

Въпреки това преди отпечатването страници с бележки, помислете за преглед на 

вашите бележки в изглед на представящия. Можете да преглеждате вашите бележки, 

докато представяте презентация на втория монитор и това ще ви помогне за запазване на 

хартия и мастило на принтера.  

Създаване на страници с бележки 

Създаване на повече място за вашите бележки 

Добавяне на изображение или форматиране към всички страници с бележки 

Показване на страници с бележки в уеб страница 

Отпечатване на страници с бележки с миниатюри на слайдове 

Отпечатване на страници за бележки без миниатюри на слайдове 

Създаване на страници за бележки 

Използвайте екран за бележки в нормалния изглед, за да напишете бележки за 

вашите слайдове. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-и-печат-на-страници-за-бележки-26eec4be-0c17-435b-a4d2-e33d76f21810?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-и-печат-на-страници-за-бележки-26eec4be-0c17-435b-a4d2-e33d76f21810?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm2
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-и-печат-на-страници-за-бележки-26eec4be-0c17-435b-a4d2-e33d76f21810?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm3
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-и-печат-на-страници-за-бележки-26eec4be-0c17-435b-a4d2-e33d76f21810?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm4
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-и-печат-на-страници-за-бележки-26eec4be-0c17-435b-a4d2-e33d76f21810?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm5
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-и-печат-на-страници-за-бележки-26eec4be-0c17-435b-a4d2-e33d76f21810?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm6
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1. Прозорец за бележки в нормален изглед 

Можете да въвеждате и форматирате вашите бележки, докато работите в нормален 

изглед, но за да видите как ще бъдат отпечатани вашите бележки и да видите цялостния 

ефект от форматирането на някакъв текст – например цветове на шрифт, превключете на 

изглед "Страница за бележки". Може и да проверите и промените горните и долни 

колонтитули на вашите бележки в изгледа "Страница за бележки". 

Всяка страница с бележки показва миниатюра на слайд, заедно с бележките, 

свързани с този слайд. В изглед на страница с бележки можете да символ бележките си 

с диаграми, картини, таблици или други илюстрации. За повече информация относно 

добавянето на ефект, картина или WordArt към вашите страници с бележки 

вижте Добавяне на ефект, текстово поле, WordArt, картина или фигура към страници с 

бележки. 

 

1. Страниците за бележки включват вашите бележки и всеки слайд във 

презентацията. 

2. Всеки слайд се отпечатва на собствена страница за бележки. 

3. Вашите бележки придружават слайда. 

4. Към вашите страници за бележки може да добавите данни – например диаграми 

или изображения. 

Картини и обекти, които добавяте в изглед на страница с бележки се показват на 

отпечатаната страница с бележки, но не на екрана в нормален изглед. Ако запишете 

вашата презентация като уеб страница, картини и обекти не се показват когато показвате 

презентацията в уеб браузър, въпреки че вашите бележки. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-ефект-текстово-поле-WordArt-картина-или-фигура-към-страници-с-бележки-2c4814c3-ee91-4080-9f20-cb875a2d24ef
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-ефект-текстово-поле-WordArt-картина-или-фигура-към-страници-с-бележки-2c4814c3-ee91-4080-9f20-cb875a2d24ef
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Промените, допълненията и изтриванията, които правите на страницата за бележки, 

се прилагат само в тази страница за бележки и в текста на бележката в нормален изглед. 

Ако искате да уголемите, позиционирате отново или форматирате областта за 

изображение на слайда или областта на бележките, направете промените в изглед 

"Страница за бележки". 

Не можете да чертаете или да поставяте картини в прозореца за бележки в нормален 

изглед. Превключване към изглед на страница с бележки и да чертаете или да добавите 

картината там.  

Освобождаване на повече място за бележки 

Една страница за бележки по подразбиране се състои от миниатюра на слайд в 

горната половина на страницата и равна по големина част за бележки в долната половина 

на страницата. 

 

Ако половината от страница не е достатъчно място за вашите бележки, направете 

едно от следните неща, за да добавите повече място за вашите бележки: 

 За да увеличите мястото на отделна страница за бележки, направете следното: 

a. В нормален изглед, в екрана, който съдържа разделите ''Структура'' и 

''Слайдове'', в раздела Слайдове щракнете върху слайда, в който искате да увеличите 

мястото за бележки. 

b. В менюто Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете 

върху Страница за бележки. 

c. Направете едно от следните неща: 

 За да изтриете миниатюрата на слайда на страница с бележки, 

щракнете върху слайда и след това натиснете Изтриване. 

 За да намалите размера на миниатюрата на слайда върху страницата 

за бележки, плъзгайте манипулатора за оразмеряване на миниатюрата на слайда. 
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d. Върху горната граница на контейнера за бележки, плъзгайте манипулатора 

за оразмеряване, за да уголемите контейнера за бележки до необходимата част от 

страницата. 

 Ако имате нужда от повече от една страница на вашите бележки, направете 

следното: 

a. В нормален изглед в прозореца, който съдържа структурата и раздели на 

слайдове в раздела слайдове щракнете върху интервал след слайда, към който искате да 

добавите повече бележки, за да.  

 

b. В раздела Начало , в групата слайдове щракнете върху Нов слайди след 

това щракнете върху Оформление по избор. 

c. В нормален изглед в прозореца, който съдържа структура и слайдове 

раздели, в раздела слайдове с десния бутон върху слайда, който току-що добавихте и 

след това щракнете върху Скрий слайда. 

ЗАБЕЛЕЖКИ :  

 В раздела слайдове скрит слайд икона  се показва с номера на 

слайда в нея, до миниатюрата на слайда, който сте скрили. 

 Скрити слайдове не се показват във вашата презентация, освен ако 

не можете да ги покажете с десния бутон върху миниатюрата на слайда отново и след 

това щракнете върху Скрий слайда . 

d. В менюто Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете 

върху Страница за бележки. 

e. В страницата с бележки щракнете върху слайда и след това 

натиснете Изтриване. 

f. Плъзнете манипулатора за оразмеряване горната граница на контейнер за 

бележки да обхване цялата страница. 

ЗАБЕЛЕЖКА : След попълването на бележките за видими вашите слайдове, 

трябва да отворите вашите скрити слайдове в изглед на Страница с бележки и да 

подновите пишете бележките си. 

g. За да добавите още скрити слайдове да върши работа като страници с 

допълнителни бележки, повторете стъпки от 1 до 6. 

Добавяне на илюстрации или форматиране на всички страници с бележки 

За да добавите рисунка, например на фигурата или картината или да форматирате 

всички страници с бележки във вашата презентация, променете бележки образец. 

Например за да поставите емблема на фирма или други произведение на изкуството на 

всички от вашите страници с бележки, добавете изкуството в образеца на бележки. Или, 

ако искате да промените стила на шрифта за всички бележки, промяна на стила на 
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образец за бележки. Можете да промените вида и местоположението на областта за 

слайда, областта за бележки, горни колонтитули, долни колонтитули, номера на 

страници и дата. 

Показване на страници за бележки на уеб страница 

Ако запишете вашата презентация като уеб страница, бележките ви автоматично 

ще се покажат, освен ако не изберете да ги скриете. Заглавията на слайдовете стават 

съдържание в презентацията и вашите бележки по слайдовете се появяват под всеки 

слайд. Вашите бележки могат да изпълняват ролята на докладчика, предоставяйки на 

вашата аудитория обяснението и подробните данни, които би дал един докладчик по 

време на презентация на живо. 

Ако не искате вашите бележки, за да се показва на уеб страницата, да ги изключите, 

преди да запишете файла като уеб страница. 

Отпечатване на страници за бележки с миниатюри на слайдове 

Може да отпечатате вашите страници за бележки с миниатюра на страницата, за да 

ги дадете на вашата аудитория или да си помогнете при подготовката на вашата 

презентация. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Можете да отпечатате само една миниатюра на слайд с бележки 

на страница, при отпечатване на Страници с бележки. 

1. Отворете презентацията, за която искате да отпечатате страниците за 

бележки с миниатюри на слайдовете. 

2. Щракнете върху Бутона Microsoft Office  , щракнете върху стрелката 

до печати след това щракнете върху Визуализация на печата. 

3. В групата Настройка на страниците щракнете върху стрелката в 

полето Печат на:, след което изберете Страници с бележки. 

4. За да зададете ориентация на страницата, щракнете върху стрелката 

под ориентацияи след това щракнете върху портретна или пейзажна. 

5. За да зададете горни и долни колонтитули, изберете Опции, след което 

щракнете върху Горен и долен колонтитул. 

6. Щракнете върху Печат. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Ако искате да отпечатате вашите бележки и миниатюри на 

слайдовете в цвят, изберете цветен принтер. Щракнете върху Бутона Microsoft 

Office  , щракнете върху стрелката до печати след това щракнете върху Визуализация 

на печата. Под печатщракнете върху Опции, посочете Цвят/с нива на сивотои след това 

щракнете върху цвят. 

Отпечатване на страници за бележки без миниатюри на слайдове 

1. Отворете презентацията, за която искате да отпечатате страниците за 

бележки без миниатюри на слайдовете. 

2. Отваряне на всеки слайд в изглед на страница с бележки. 

3. Изтриване на миниатюрата на слайда от всяка от страниците с бележки. 

4. Щракнете върху Бутона Microsoft Office  , щракнете върху стрелката 

до печати след това щракнете върху Визуализация на печата. 
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5. В групата Настройка на страниците щракнете върху стрелката в 

полето Печат на:, след което изберете Страници с бележки. 

6. За да зададете ориентация на страницата, щракнете върху стрелката 

под ориентацияи след това щракнете върху портретна или пейзажна. 

7. За да зададете горни и долни колонтитули, изберете Опции, след което 

щракнете върху Горен и долен колонтитул. 

8. Щракнете върху Печат. 

 

Добавяне на текст в слайд 

Отнася се за: PowerPoint 2007 

Можете да добавите текст към следните области на слайд: 

 Контейнери за текст 

 Текстови полета 

 Фигури 

ЗАБЕЛЕЖКИ : Важно е да обърнете внимание, че има разлика с как да използвате 

текстов контейнер или с текстово поле в изглед на образец за слайд. Разликата е следната: 

o Добавяне на текстов контейнер от в изглед на образец за слайд, когато 

искате да Подканвай потребителите на вашия шаблон за заместване на текст за подкана 

с текста, който е pertenent към своите собствени проект. Нормален поведението на 

потребителски текст за подкана в контейнера за текст е, че тя изчезва, когато започнете 

да въвеждате.  

o Добавете текстово поле от изгледа на образец за слайд, когато искате то да 

съдържа постоянен текст, който не може да се редактира. 

Когато добавите текстово поле в нормален изглед, текстът е може да се редактира 

от всеки. 

Какво искате да направите? 

Добавяне на текст в контейнер 

Добавяне на текст в текстово поле 

Добавяне на текст, който е част от фигура 

Добавяне на текст, който е независим от фигура 

Добавяне на текст към контейнер 

По-долу пунктираното очертание представлява контейнера, който съдържа текста 

на заглавието за слайда. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-текст-в-слайд-11b8b646-f775-4b77-a512-ca51bb54b26c?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-текст-в-слайд-11b8b646-f775-4b77-a512-ca51bb54b26c?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm2
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-текст-в-слайд-11b8b646-f775-4b77-a512-ca51bb54b26c?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm3
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-текст-в-слайд-11b8b646-f775-4b77-a512-ca51bb54b26c?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm4
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За да добавите текст в контейнер на слайд, направете следното: 

 Щракнете в контейнера и след това въведете или поставете текста. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Ако вашият текст надхвърля размера на контейнера, Microsoft 

Office PowerPoint 2007 размера на шрифта и редова разредка постепенно намалява по 

време на въвеждане, за да се побере текстът. 

Добавяне на текст в текстово поле 

Използвайте текстови полета, за да поставите текст навсякъде в слайда, като 

например извън контейнер за текст. Например, за да добавите надпис към 

картинаСъздайте текстово поле и го поставете близо до картината. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Когато добавите текстово поле в нормален изглед, текстът да се 

редактира от всеки. Когато добавите текстово поле в изглед на образец за слайд, текстът, 

който добавяте към него ще стане постоянна и или нередактируеми извън образец за 

слайд. 

 За да добавите текст в текстово поле, която всеки може да редактира, 

в нормален изглед, щракнете в текстовото поле и след това въведете или поставете 

текста. 

 За да добавите текст в текстово поле, съдържат постоянен и или нередактируеми 

в изглед на Образец за слайд , щракнете върху щракнете в текстовото поле и след това 

въведете или поставете текста. 

Добавяне на текст, който e част от фигура 

Фигури от рода на квадрати, кръгове, балони на изнесени означения и блокови 

стрелки могат да съдържат текст. Когато въведете текст във фигура, текстът се прикачва 

към фигурата и се движи и върти заедно с нея. 

 За да добавите текст, който става част от фигурата, изберете фигурата и после 

въведете или поставете текста. 

Добавяне на текст, който е независим от фигурата 

Текстово поле е удобен, ако искате да добавите текст към фигура, но не искате 

текстът да прикачите към фигурата. Можете да добавите граница, запълване, сянка или 

триизмерен (3-D) ефект към текст в текстово поле. 

 За да добавите текст, който се премества независимо от фигурата, добавете 

текстово поле и после въведете или поставете текста. 

Добавяне на текстово поле 

a. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле. 
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ЗАБЕЛЕЖКА : Ако използвате източноазиатски език, от падащото 

меню Текстово поле изберете или Хоризонтално, или Вертикално подравняване. 

b. Щракнете върху слайда, след което плъзнете показалеца, за да нарисувате 

текстовото поле. 

Какво е шаблон на PowerPoint? 

Отнася се за: PowerPoint 2010 

  

Общ преглед на шаблоните на PowerPoint 

Връзки към още информация за шаблони на PowerPoint 

Общ преглед на шаблоните на PowerPoint 

ЗАБЕЛЕЖКИ :  

 За да създадете шаблон на PowerPoint, вж. Създаване на шаблон на PowerPoint. 

 За да приложите шаблон на PowerPoint, вж. Прилагане на шаблон към вашата 

презентация. 

 За да използвате шаблони за PowerPoint Online, отидете на templates.office.com. 

Шаблон на PowerPoint е шарка или проект на слайд или група слайдове, които 

записвате като .potx файл. Шаблоните могат да съдържат оформления, цветове на тема, 

шрифтове на тема, ефекти на тема, стилове на фон и дори съдържание. 

Можете да създадете свой собствен потребителски шаблони и ги съхранява, да ги 

използвате отново и да ги споделяте с други хора. Освен това можете да намерите много 

различни типове безплатни шаблони на вградените в PowerPoint. Можете да търсите 

шаблони, които са подходящи за вашата презентация, когато отидете на файл > Създай в 

PowerPoint. 

Някои примери за шаблони за Office.com включват, но не са ограничени до 

следното: 

Шаблони за дневен ред Дипломи Брошури 

Бюджети Визитки Календари 

Слайдове със съдържание Договори Бази данни 

Слайдове с проекти Диаграми Пликове 

Отчети за разходи Факсове Листовки 

Формуляри Ваучери Поздравителни 

картички 

Описи Покани Фактури 

Етикети Писма Списъци 

https://support.office.com/bg-bg/article/Какво-е-шаблон-на-PowerPoint-e59c0036-5c64-4725-96d8-b6af8462ea10#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Какво-е-шаблон-на-PowerPoint-e59c0036-5c64-4725-96d8-b6af8462ea10#bm3
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-шаблон-на-PowerPoint-254a0db6-1311-4a98-b829-e09b5019512b
https://support.office.com/bg-bg/article/Прилагане-на-шаблон-към-вашата-презентация-d3d4ece5-e965-45eb-9423-c34e61b34616
https://support.office.com/bg-bg/article/Прилагане-на-шаблон-към-вашата-презентация-d3d4ece5-e965-45eb-9423-c34e61b34616
https://templates.office.com/
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Шаблони за дневен ред Дипломи Брошури 

Паметни бележки Протоколи Бюлетини 

Планове Бележници Пощенски картички 

Нареждания за закупуване Квитанции Отчети 

Автобиографии Графици Графици 

Отчети Бланки Присъствени карти 

 

Прилагане на шаблон към вашата презентация 

Отнася се за: PowerPoint 2010 

Когато искате вашата презентация да съдържа внимателно подбрани подреждане 

на елементи и цветове, шрифтове, ефекти, стил и оформление към слайдовете си 

обикновен, прилагането на шаблон (.potx файл) може да ви помогне. Това ще ви даде 

скок старт на нова, празна презентация. 

Можете да приложите шаблони, които са вградени в PowerPoint, създадена от вас 

и след това записва на компютъра си или изтеглени от други уеб сайтове. За да изтегляте 

шаблони от Microsoft, вижте опциите, налични от шаблон на PowerPoint категории на 

Office.comили отидете на файл > Създай , за да потърсите шаблони от в PowerPoint. 

За да приложите шаблон, направете следното: 

1. В раздела Файл щракнете върху Създай. 

2. Под Налични шаблони и теми направете едно от следните неща: 

o За да използвате повторно шаблон, който сте използвали скоро, щракнете 

върху Последни шаблони. 

o За да използвате шаблон, който вече сте инсталирали на вашето локално 

устройство, щракнете върху Моите шаблони, щракнете върху желания шаблон и след 

това щракнете върху OK. 

o Под Шаблони на Office.com щракнете върху категория на шаблон, 

изберете шаблон и след това щракнете върху Изтегли, за да изтеглите шаблона от 

Office.com на вашия локален диск. 

 

Създаване на шаблон на PowerPoint 

Отнася се за: PowerPoint 2010 

Когато създадете презентация и след това я запишете като файл на шаблон на 

PowerPoint (.potx), можете да я споделите с вашите колеги и да го използвате отново 

повече от веднъж. 

https://templates.office.com/en-us/templates-for-PowerPoint
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В раздела файл щракнете върху Запиши като, в полето Име на файл, дайте име на 

вашия шаблон и след това в полето Запиши като тип изберете шаблон на PowerPoint 

(*.potx). 

СЪВЕТ : Не е необходимо, за да създадете шаблон от самото начало. Има хиляди 

безплатно PowerPoint шаблони на Office на помощта и обучението. За да разберете какво 

е вижте шаблон на PowerPoint Какво е шаблон на PowerPoint? 

Създаване на шаблон на PowerPoint 

За да започнете създаването на шаблона, който ще използвате в презентацията си, 

направете следното: 

1. Отворете празна презентация и след това в раздела Изглед, в 

групата Изглед на образци щракнете върху Образец за слайд. 

СЪВЕТ : В изгледа на образец за слайд, в екрана с миниатюра образеца за слайд 

представлява по-голямо изображение на слайд и свързаните оформления са по-малки и 

са разположени под него. 

 

1. образец за слайд 

http://support.office.com/
https://support.office.com/bg-bg/article/Какво-е-шаблон-на-PowerPoint-e59c0036-5c64-4725-96d8-b6af8462ea10
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2. свързани оформления 

2. За да персонализирате образеца за слайд и свързаните оформления, 

направете едно или повече от следните неща: 

o За да премахнете нежелан контейнер по подразбиране от оформление, в 

екрана с миниатюри на слайдове щракнете върху оформлението на слайда, което 

съдържа контейнера, щракнете върху границата на контейнера в прозореца на 

презентацията, след което натиснете клавиша DELETE. 

o За да добавите текстов контейнер, в екрана с миниатюри на слайдове 

щракнете върху оформлението на слайда, което искате да съдържа контейнера, след 

което направете следното: 

i. В раздела Образец за слайд, в групата Оформление на 

образец щракнете върху Вмъкване на контейнер, след което щракнете върху Текст. 

ii. Щракнете върху местоположение в образеца за слайд, след което 

плъзнете, за да поставите контейнера. 

СЪВЕТ : За да преоразмерите контейнер, плъзнете ъгъла на една от границите му. 

iii. Въведете описателен текст, който подсеща потребителите на 

шаблона ви да въведат конкретна информация. 

o За да добавите други типове контейнери, които имат съдържание, като 

например картини, графична колекция, снимки на екрана, графики SmartArt, диаграми, 

филми, звуци и таблици, в раздела Образец за слайд, в групата Оформление на 

образец щракнете върху Вмъкване на контейнер, след което щракнете върху типа на 

контейнера, който искате да добавите. 

o За да добавите знак, като използвате цвят и фон, направете едно от 

следните неща: 

i. За да приложите тема (да включват цвят, форматиране, ефекти в 

оформление) към презентацията, в раздела Образец за слайд , в групата Редактиране на 

тема щракнете върху темии след това изберете тема. 

ii. За да промените фона, в раздела Образец за слайд, в 

групата Фон щракнете върху Стилове на фон и след това изберете фон. 

o За да зададете ориентация на страницата за всички слайдове във вашата 

презентация, в раздела Образец за слайд, в групата Настройка на страниците щракнете 

върху Ориентация на слайдовете и след това щракнете върху Портретно или Пейзажно. 

Записване на презентацията като шаблон за PowerPoint (.potx) 

1. За да запишете шаблона, щракнете върху раздела Файл, след което 

щракнете върху Запиши като. 

2. В полето Име на файла въведете име на файл или не правете нищо, за да 

приемете предложеното име на файл. 

3. В списъка Запиши като тип щракнете върху Шаблон на PowerPoint 

(.potx) и след това щракнете върху Запиши. 

a. СЪВЕТ : Запишете вашите шаблони в папката "шаблони" в C:\Program 

Files\Microsoft Office\Templates\ да ги направите по-лесни за намиране. 
 

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове 

https://support.office.com/bg-bg/article/оформление-3a67bbc6-f433-4890-8549-398c3b0bf934
https://support.office.com/bg-bg/article/контейнера-ca828909-02eb-49c1-acb9-d9ba7d3de88f
https://support.office.com/bg-bg/article/контейнер-ca828909-02eb-49c1-acb9-d9ba7d3de88f
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Отнася се за: PowerPoint 2010 

Единственият слайд, който се появява автоматично, когато отворите PowerPoint, 

има два контейнера – един, форматиран за заглавие, и друг, форматиран за подзаглавие. 

Подреждането на контейнерите за отделен слайд се нарича оформление. Microsoft 

PowerPoint 2010 предоставя и други видове контейнери – например такива за картини 

и графики SmartArt. 

Когато добавяте слайд към вашата презентация, направете следното, за да изберете 

едновременно с това и оформление за новия слайд: 

1. В Нормален изглед, в екрана, който съдържа разделите ''Структура'' и 

''Слайдове'', щракнете върху раздела Слайдове, след което щракнете под единствения 

слайд, който се появява там, когато отворите PowerPoint. 

2. В раздела Начало, в групата Слайдове, щракнете върху стрелката до Нов 

слайд. Или ако искате вашият нов слайд да има същото оформление, което е имал 

слайдът преди него, може само да щракнете върху Нов слайд, вместо да щраквате върху 

стрелката до него. 

 

Появява се галерия, която показва миниатюрите на различните налични 

оформления на слайдове. 

1. Името определя съдържанието, за което е предназначено всяко оформление. 

2. Контейнерите, показващи оцветени икони, могат да съдържат текст, но може да 

щракнете и върху иконите, за да вмъкнете автоматично обекти, включително графики 

SmartArt и графична колекция. 

3. Щракнете върху оформлението, което желаете за новия си слайд. 

Сега новият слайд се появява както отляво в раздела Слайдове, където е осветен 

като текущия слайд, така и като голям слайд отдясно в екрана Слайд. Повторете тази 

процедура за всеки нов слайд, който искате да добавите. 

Определяне на броя на слайдовете, от които имате нужда 

За да изчислите броя на слайдовете, от които имате нужда, направете структура на 

материала, който смятате да обхванете, след което разделете материала на отделни 

слайдове. Вероятно ще ви бъдат нужни поне: 

 Слайд с основното заглавие 

 Уводен слайд, в който са изброени главните точки или области на вашата 

презентация 

 По един слайд за всяка точка или област, изброени в уводния слайд 

 Слайд с резюме, в който се повтаря списъкът на главните точки или области от 

вашата презентация 

Използвайки тази основна структура, ако имате да представяте три главни точки 

или области, може да планирате да използвате най-малко шест слайда: заглавен слайд, 

уводен слайд, по един слайд за всяка от главните точки или области и слайд с резюме. 

https://support.office.com/bg-bg/article/графики-SmartArt-91d1bf9b-8c06-4e21-ad31-f2c21af7d53b
https://support.office.com/bg-bg/article/Нормален-изглед-a9b9e99a-6f70-4210-b757-7b091bc79403
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Ако имате да представяте голям обем материал във някоя от вашите главни точки 

или области, може да се наложи да създадете подгрупа от слайдове за този материал с 

помощта на същата основна схема на структуриране. 

СЪВЕТ : Помислете за това, за колко време трябва да се вижда на екрана всеки 

слайд по време на вашата презентация. Добра стандартна оценка е от две до пет минути 

на слайд. 

Прилагане на ново оформление към слайд 

За да промените оформлението на съществуващ слайд, направете следното: 

1. В Нормален изглед, в екрана, който съдържа разделите ''Структура'' и 

''Слайдове'', щракнете върху раздела Слайдове и след това щракнете върху слайда, към 

който искате да приложите новото оформление. 

2. В раздела Начало, в групата Слайдове щракнете върху Оформление, а след 

това върху желаното от вас ново оформление. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Ако приложите оформление, което няма достатъчно от 

подходящия вид контейнери за съдържанието, което вече съществува върху слайда, 

автоматично се създават допълнителни контейнери, които да поберат това съдържание. 

Копиране на слайд 

Ако искате да създадете два или повече слайдове, които си приличат по съдържание 

и оформление, може да спестите труд, като създадете един слайд, който има цялото 

форматиране и съдържание, общи за двата слайда, след което направите копие на този 

слайд, преди да добавите окончателните, специфични щрихи към всеки от тях. 

1. В Нормален изглед, в екрана, който съдържа разделите ''Структура'' и 

''Слайдове'', щракнете върху раздела Слайдове, щракнете с десния бутон върху слайда, 

който искате да копирате, и след това щракнете върху Копирай. 

2. В раздела Слайдове щракнете с десния бутон върху мястото, където искате 

да добавите новото копие на слайда, след което щракнете върху Постави. 

Може да използвате тази процедура и да вмъквате копие на даден слайд от една 

презентация в друга. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Нормален-изглед-a9b9e99a-6f70-4210-b757-7b091bc79403
https://support.office.com/bg-bg/article/Нормален-изглед-a9b9e99a-6f70-4210-b757-7b091bc79403
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Пренареждане на слайдовете 

 В Нормален изглед, в екрана, който съдържа разделите ''Структура'' и ''Слайдове'', 

щракнете върху раздела Слайдове, щракнете върху слайда, който искате да преместите, 

и след това го плъзнете до желаното от вас място. 

За да изберете няколко слайда, щракнете върху слайд, който искате да преместите, 

и после натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху всеки от останалите 

слайдове, които искате да преместите. 

Изтриване на слайд 

 В Нормален изглед, в екрана, който съдържа разделите ''Структура'' и ''Слайдове'', 

щракнете върху раздела Слайдове, щракнете с десния бутон върху слайда, който искате 

да изтриете, и след това щракнете върху Изтрий слайда. 

 

Добавяне на един или повече контейнери за съдържание към оформление 

Отнася се за: PowerPoint 2010 

Контейнерите са кутии с пунктирани граници, в които се помества съдържание и 

се намират вътре в оформление на слайд. С изключение на празното оформление, всички 

вградени оформления на слайдове имат контейнери за съдържание. 

Ето пример на оформление на слайд, което съдържа контейнер за текст на заглавие, 

два контейнера за текст на подзаглавие и два контейнера, към които можете да добавяте 

основен текст, таблица, диаграма, графика SmartArt, картина, графична колекция или 

филмов или звуков клип. 

 

Можете да добавяте контейнери навсякъде в оформление на слайд и да добавяте 

текст за подкана по избор, за да напомните на потребителите да въведат определен тип 

съдържание. За инструкции относно начина за добавяне на потребителски текст за 

подкана вж. Добавяне на текстов контейнер с текст за подкана по избор. 

ВАЖНО : Ако приложите оформление към един или повече слайдове в 

презентацията си и след това се върнете и редактирате това оформление посредством 

добавяне на контейнер, текст за подкана по избор или някакво друго, променящо 

оформлението действие, трябва да приложите оформлението отново към слайдовете, 

така че слайдовете да спазят актуализираното оформление. За повече информация 

вж. Редактиране и повторно прилагане на оформление на слайд. 

1. В раздела Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете 

върху Образец за слайд. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Нормален-изглед-a9b9e99a-6f70-4210-b757-7b091bc79403
https://support.office.com/bg-bg/article/Нормален-изглед-a9b9e99a-6f70-4210-b757-7b091bc79403
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-текстов-контейнер-с-текст-за-подкана-по-избор-76679660-7246-4de9-ab81-4227c850b68b
https://support.office.com/bg-bg/article/Редактиране-и-повторно-прилагане-на-оформление-на-слайд-6f4338f8-555f-49cf-9835-6209be3c7b48
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2. В прозореца, който съдържа образците за слайдове и оформленията, 

щракнете върху оформлението, което искате да добавите към един или повече слайдове. 

3. В раздела Образец за слайд, в групата Оформление на образец щракнете 

върху Вмъкване на контейнер, след което щракнете върху желания тип на контейнера. 

 

4. Щракнете върху местоположение в оформлението, след което плъзнете, за 

да начертаете контейнера. 

5. За да добавите повече контейнери в оформление, повторете стъпките от 2 

до 4. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Когато добавяте контейнери към оформление, ако съдържанието 

на тези контейнери променя предназначението на оформлението, ще поискате да 

преименувате оформлението. За да направите това, щракнете с десния бутон върху 

миниатюрата на оформлението на слайда, щракнете върху Преименуване на 

оформление, въведете ново име и след това щракнете върху Преименувай. 

6. В раздела Образец за слайд, в групата Затваряне щракнете върху Затвори 

изгледа на образец, за да се върнете в нормален изглед. 

7. Направете едно от следните неща: 

o За да приложите отново току-що редактираното оформление към 

съществуващ слайд, в списъка с миниатюри на слайдове изберете слайда и след това в 

раздела Начало, в групата Слайдове щракнете върху Оформление, след което изберете 

коригираното оформление. 

o За да добавите нов слайд, който съдържа оформлението (с току-що 

добавените контейнери), в раздела Начало, в групата Слайдове щракнете върху Нов 

слайд, след което изберете коригираното оформление на слайда. 

 

Добавяне на текст в слайд 

Отнася се за: PowerPoint 2007 

Можете да добавите текст към следните области на слайд: 

 Контейнери за текст 

 Текстови полета 

 Фигури 

ЗАБЕЛЕЖКИ : Важно е да обърнете внимание, че има разлика с как да използвате 

текстов контейнер или с текстово поле в изглед на образец за слайд. Разликата е следната: 
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o Добавяне на текстов контейнер от в изглед на образец за слайд, когато 

искате да Подканвай потребителите на вашия шаблон за заместване на текст за подкана 

с текста, който е pertenent към своите собствени проект. Нормален поведението на 

потребителски текст за подкана в контейнера за текст е, че тя изчезва, когато започнете 

да въвеждате. За процедури как да направите това вижте Добавяне на текстов контейнер 

с текст за подкана по избор. 

o Добавете текстово поле от изгледа на образец за слайд, когато искате то да 

съдържа постоянен текст, който не може да се редактира. 

Когато добавите текстово поле в нормален изглед, текстът е може да се редактира 

от всеки. 

Какво искате да направите? 

Добавяне на текст в контейнер 

Добавяне на текст в текстово поле 

Добавяне на текст, който е част от фигура 

Добавяне на текст, който е независим от фигура 

Добавяне на текст към контейнер 

По-долу пунктираното очертание представлява контейнера, който съдържа текста 

на заглавието за слайда. 

 

За да добавите текст в контейнер на слайд, направете следното: 

 Щракнете в контейнера и след това въведете или поставете текста. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Ако вашият текст надхвърля размера на контейнера, Microsoft 

Office PowerPoint 2007 размера на шрифта и редова разредка постепенно намалява по 

време на въвеждане, за да се побере текстът. 

Добавяне на текст в текстово поле 

Използвайте текстови полета, за да поставите текст навсякъде в слайда, като 

например извън контейнер за текст. Например, за да добавите надпис към 

картинаСъздайте текстово поле и го поставете близо до картината. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Когато добавите текстово поле в нормален изглед, текстът да се 

редактира от всеки. Когато добавите текстово поле в изглед на образец за слайд, текстът, 

който добавяте към него ще стане постоянна и или нередактируеми извън образец за 

слайд. 

 За да добавите текст в текстово поле, която всеки може да редактира, 

в нормален изглед, щракнете в текстовото поле и след това въведете или поставете 

текста. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-текстов-контейнер-с-текст-за-подкана-по-избор-85048846-c08c-4b7b-8f1a-fb25469903f3
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-текстов-контейнер-с-текст-за-подкана-по-избор-85048846-c08c-4b7b-8f1a-fb25469903f3
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-текст-в-слайд-11b8b646-f775-4b77-a512-ca51bb54b26c?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-текст-в-слайд-11b8b646-f775-4b77-a512-ca51bb54b26c?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm2
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-текст-в-слайд-11b8b646-f775-4b77-a512-ca51bb54b26c?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm3
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-текст-в-слайд-11b8b646-f775-4b77-a512-ca51bb54b26c?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm4
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 За да добавите текст в текстово поле, съдържат постоянен и или нередактируеми 

в изглед на Образец за слайд , щракнете върху щракнете в текстовото поле и след това 

въведете или поставете текста. 

Добавяне на текст, който e част от фигура 

Фигури от рода на квадрати, кръгове, балони на изнесени означения и блокови 

стрелки могат да съдържат текст. Когато въведете текст във фигура, текстът се прикачва 

към фигурата и се движи и върти заедно с нея. 

 За да добавите текст, който става част от фигурата, изберете фигурата и после 

въведете или поставете текста. 

Добавяне на текст, който е независим от фигурата 

Текстово поле е удобен, ако искате да добавите текст към фигура, но не искате 

текстът да прикачите към фигурата. Можете да добавите граница, запълване, сянка или 

триизмерен (3-D) ефект към текст в текстово поле. 

 За да добавите текст, който се премества независимо от фигурата, добавете 

текстово поле и после въведете или поставете текста. 

Добавяне на текстово поле 

a. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле. 

b. Щракнете върху слайда, след което плъзнете показалеца, за да нарисувате 

текстовото поле. 

 

Прилагане или персонализиране на тема на документ 

Отнася се за: Excel 2016 Word 2016 Excel 2013 Word 2013 Excel 2010 Word 

2010 Още... 

Можете бързо и лесно да форматирате цял документ да му придадете 

професионален и модерен вид, като приложите тема на документ. Тема на документ е 

набор от възможности за форматиране, който включва цветове на тема, шрифтове за тема 

(включително заглавие и основен текст) и ефекти за тема (включително линии и ефекти 

на запълване). 

Програми, например Microsoft Office Word, Excel и PowerPoint предоставят 

няколко теми за предварително определени документи, но можете също да създадете 

свой собствен като персонализиране и след това запишете съществуваща тема на 

документ. Темите на документи са споделени програмите на Office, така че всички ваши 

документи на Office могат да имат един и същ, еднороден вид. Въпреки това за разлика 

от Word и Excel, PowerPoint включва опции за персонализиране на стила на фона.  

Прилагане на тема на документ 

За да промените темата на документа, който се прилага по подразбиране в Word и 

Excel, изберете друг предварително зададена тема или потребителска тема на документ. 

Темите на документи, които прилагате засягат стиловете, които можете да използвате 

във вашия документ. 

javascript:
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1. Ако използвате Excel, в раздела Оформление на страница , в 

групата теми щракнете върху теми. 

Ако използвате Word, в раздела проектиране , в групата на Форматирането на 

документа , щракнете върху теми. 

2. Направете едно от следните неща: 

o За да приложите предварително зададена тема, щракнете върху темата на 

документа, която искате да използвате. 

o За да приложите потребителска тема на документ, под по избор, щракнете 

върху темата на документа, която искате да използвате. 

ЗАБЕЛЕЖКА : По избор е налично само ако сте създали една или повече 

потребителски теми за документи. За повече информация относно създаването на 

потребителски теми за документи вижте Персонализиране на тема на документ по-долу. 

3. Ако темата на документа, която искате да използвате не е в списъка, 

щракнете върху Преглед за теми , за да го намерите на вашия компютър или мрежа. 

4. В приложения на Office 2007 можете да търсите други темите на документи 

в Office Online. Щракнете върху Търсене на Office Online. 

Персонализиране на тема на документ 

За да персонализирате тема на документ, започвате с Променяне на цветовете, 

шрифтовете или ефекти на линия и запълване, които се използват. Промени, които 

направите в една или повече от тези компоненти на тема веднага засягат стиловете, които 

сте приложили в активния документ. Ако искате да приложите тези промени към нови 

документи, можете да ги запишете като потребителска тема на документ. 

Персонализиране на цветовете на тема 

Цветове за теми съдържат четири текст и фонови цветове, шест цвята за 

акцентиране и два цвята за хипервръзки. Цветовете в бутона Цветове за 

теми  представят текущия текст и фонови цветове и набор от цветове до името 

на Цветове за тема , след като щракнете върху бутона Цветове за теми представляват 

акцентиране и хипервръзка цветовете за тази тема. Когато промените някоя от тези 

цветове, за да създадете свой собствен набор от цветове за тема, цветовете в 

бутона Цветове за теми и до името на Цветове на тема се сменят съобразно. 

1. Ако използвате Excel, в раздела Оформление на страница , в 

групата теми щракнете върху цветове. 

Ако използвате Word, в раздела проектиране , в групата на Форматирането на 

документа , щракнете върху цветове. 

2. Ако използвате Excel, щракнете върху Създаване на нови цветове за тема. 

Ако използвате Word, щракнете върху Персонализиране на цветове. 

3. Под цветове за темащракнете върху бутона на тема цвят на елемента, който 

искате да промените. 

4. Под Цветове за темаизберете цветовете, които искате да използвате. 

Повторете стъпки 3 и 4 за всички елементи на цветове за тема, която искате да 

промените. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Прилагане-или-персонализиране-на-тема-на-документ-fd8b5c86-b2be-4960-85a9-1d854935d520?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#customize
https://support.office.com/bg-bg/article/Прилагане-или-персонализиране-на-тема-на-документ-fd8b5c86-b2be-4960-85a9-1d854935d520?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#save
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СЪВЕТ : Под пробаможете да видите ефекта от промените, които правите. За да 

видите как въздействат цветовете, които сте избрали върху стиловете, които сте 

приложили във вашия документ, щракнете върху Визуализация. 

5. В полето име въведете подходящо име за новите цветове на тема и след 

това щракнете върху Запиши. 

СЪВЕТ : Ако искате да върнете всички елементи на цветове на тема към техните 

първоначални цветове на тема, щракнете върху Начално състояние, преди да щракнете 

върху Запиши. 

Персонализиране на шрифтове за тема 

Шрифтове на тема съдържа шрифт на заглавие и шрифт на основния текст. Когато 

щракнете върху бутона Шрифтове за тема  , ще видите името на заглавие и основен 

текст използва за всеки шрифт за тема под името на Шрифтове за тема . Можете да 

промените и двете от тези шрифтове, за да създадете свой собствен набор от шрифтове 

за тема. 

1. Ако използвате Excel, в раздела Оформление на страница , в 

групата теми щракнете върху шрифтове. 

Ако използвате Word, в раздела проектиране , в групата на Форматирането на 

документа , щракнете върху шрифтове. 

2. Ако използвате Excel, щракнете върху Създаване на нови шрифтове за 

тема. 

Ако използвате Word, щракнете върху Персонализиране на шрифтове. 

3. В полетата шрифт на заглавие и шрифт на основния текст изберете 

шрифтовете, които искате да използвате. 

СЪВЕТ : Образецът се актуализира със шрифтовете, които избирате. 

4. В полето Име въведете подходящо име за новите шрифтове на тема и 

тогава щракнете върху Запиши. 

Изберете набор от ефекти за тема 

Ефекти на тема са набори от линии и ефекти на запълване. Когато щракнете 

върху Ефекти на тема бутон  , ще видите линии и ефекти на запълване, използвани за 

всеки набор от ефекти за тема в графиката, показвана с името на Ефекти на тема . 

Въпреки че не можете да създадете свой собствен набор от ефекти за тема, можете да 

изберете този, който искате да използвате във вашата тема за документ. 

1. Ако използвате Excel, в раздела Оформление на страница , в 

групата теми щракнете върху ефекти. 

Ако използвате Word, в раздела проектиране , в групата на Форматирането на 

документа , щракнете върху ефекти. 

2. Щракнете върху ефекта, който искате да използвате. 
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Записване на тема на документ 

Можете да запишете всички промени, които правите в цветове, шрифтове или 

линия и запълване ефектите на тема на документ като потребителска тема на документ, 

който можете да прилагате към други документи. 

1. Ако използвате Excel, в раздела Оформление на страница , в 

групата теми щракнете върху теми. 

Ако използвате Word, в раздела проектиране , в групата на Форматирането на 

документа , щракнете върху теми. 

2. Щракнете върху Запис на текуща тема. 

3. В полето Име на файл въведете подходящо име за темата и щракнете 

върху Запиши. 

Потребителска тема на документ се записва в папката "теми за документи" и се 

добавя автоматично към списъка с потребителски теми. 

Научете повече за графиките SmartArt 

Отнася се за: Excel 2007 Word 2007 PowerPoint 2007 

  

Общ преглед на графиките SmartArt 

За какво да се помисли, когато се избира оформление 

Информация за текстовия екран 

Стил, цвят и ефекти за графики SmartArt 

Анимация за графики SmartArt 

Как се създават графики SmartArt 

Общ преглед на графиките SmartArt 

Графиката SmartArt е визуално представяне на вашата информация и идеи. Можете 

да създадете графика SmartArt, избирайки измежду много различни оформления, за да 

предадете бързо, лесно и ефикасно вашата идея. 

Повечето хора създават съдържание, което съдържа само текст, въпреки че 

илюстрации и графики Помощ аудитории разбиране и оттегляне информацията по-добре 

от текста. Създаване на качеството на дизайнер илюстрации могат да бъдат повикване, 

особено ако не сте професионален дизайнер или не може да си позволите да наемете 

професионален дизайнер. Ако използвате по-ранни версии на Microsoft Office, можете 

да прекарват много време да направите фигури същия размер и ги съгласува правилно 

текста изглеждат добре и ръчно форматиране на фигури, за да съответства на общия стил 

на документа, вместо с акцент върху вашето съдържание. С графики SmartArt и други 

нови функции като теми можете да създадете дизайнер качество илюстрации само с 

няколко щраквания на мишката. 

Можете да създавате графика SmartArt в Microsoft Office Excel 2007, Microsoft 

Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 или в имейл съобщение в Microsoft 

Office Outlook 2007. Макар че не можете да създавате графика SmartArt в други 2007 

https://support.office.com/bg-bg/article/Научете-повече-за-графиките-SmartArt-d4f31850-12c4-415a-956c-d5f30193d071#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Научете-повече-за-графиките-SmartArt-d4f31850-12c4-415a-956c-d5f30193d071#bm2
https://support.office.com/bg-bg/article/Научете-повече-за-графиките-SmartArt-d4f31850-12c4-415a-956c-d5f30193d071#bm3
https://support.office.com/bg-bg/article/Научете-повече-за-графиките-SmartArt-d4f31850-12c4-415a-956c-d5f30193d071#bm4
https://support.office.com/bg-bg/article/Научете-повече-за-графиките-SmartArt-d4f31850-12c4-415a-956c-d5f30193d071#bm5
https://support.office.com/bg-bg/article/Научете-повече-за-графиките-SmartArt-d4f31850-12c4-415a-956c-d5f30193d071#bm6
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Microsoft Office system програми, можете да копирате и поставяте графики SmartArt като 

изображения в тези програми. 

Тъй като презентациите на Office PowerPoint 2007 често съдържат слайдове със 

списъци с водещи символи, можете бързо да конвертирате текста на слайда в графика 

SmartArt. Освен това можете да добавите анимация към вашата графика SmartArt в 

презентации на Office PowerPoint 2007. 

Когато създавате графика SmartArt, вие получавате въпрос да изберете типа, като 

например Процес, Йерархия, Цикъл или Зависимост. Типът е подобен на категория на 

графика SmartArt и всеки тип съдържа няколко различни оформления. 

За какво да се помисли, когато се избира оформление 

Когато избирате оформление за вашата графика SmartArt, запитайте се какво искате 

да изразите и дали искате информацията да се показва по определен начин. Тъй като 

можете бързо и лесно да превключвате оформления, пробвайте различни оформления 

(измежду всички типове), докато намерите този, който най-добре илюстрира 

съобщението си. Експериментирайте с различни типове и оформления с помощта на 

таблицата по-долу като отправна точка. 

Когато превключвате оформления, по-голямата част от текста ви и другото 

съдържание, цветове, стилове, ефекти и форматиране на текст, автоматично се пренасят 

за новото оформление. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Таблицата по-долу е предназначена да ви помогне да започнете и 

не е изчерпателен списък. 

За да направите това Използвайте този тип 

Показване на непоследователна информация. Списък 

Показване на стъпки в процес или времева 

скала. 

Процес 

Показване на непрекъснат процес. Цикъл 

Създаване на организационна диаграма. Йерархия 

Показване на дърво на решенията. Йерархия 

Илюстриране на връзки. Зависимост 

Показване как частите се отнасят към цялото. Матрица 

Показване на пропорционални зависимости, с 

най-големия компонент отгоре или отдолу. 

Пирамида 

Имайте предвид също количеството на текста, който имате, тъй като количеството 

на текста и броят на фигурите, от които се нуждаете, често определят оформлението, 

което изглежда най-добре. Включването на подробностите по-голяма важност ли има от 

точките на изложението, или обратното? В общия случай, графиките SmartArt са по-

ефективни, когато броят на фигурите и количеството на текста са ограничени до ключови 

https://support.office.com/bg-bg/article/конвертирате-текста-на-слайда-в-графика-SmartArt-617d8e0b-8435-423e-91b0-3a58bfbe2c41
https://support.office.com/bg-bg/article/конвертирате-текста-на-слайда-в-графика-SmartArt-617d8e0b-8435-423e-91b0-3a58bfbe2c41
https://support.office.com/bg-bg/article/да-добавите-анимация-към-вашата-графика-SmartArt-41495840-4640-44a6-aa39-05ba56e299f9
https://support.office.com/bg-bg/article/да-превключвате-оформления-d89c5d5c-88a9-4b79-8248-5cf5a4fdec32
https://support.office.com/bg-bg/article/превключвате-оформления-d89c5d5c-88a9-4b79-8248-5cf5a4fdec32
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точки. По-големите количества текст могат да отвличат вниманието от визуалната 

привлекателност на вашата графика SmartArt и да направят по-трудно визуалното 

изразяване на идеята ви. Обаче някои оформления, като например Списък трапецоиди в 

типа Списък, работят добре с по-големи количества текст. 

Някои оформления за графики SmartArt съдържат ограничен брой фигури. 

Например оформлението Насрещни стрелки в типа зависимост е предназначена да 

показва два конфликтните идеи или концепции. Само две фигури могат да съдържат 

текст и оформлението не може да бъде променен за да покажете повече идеи или 

концепции. Ако изберете оформление с ограничен брой фигури, червен X се показва в 

текстовия екран до съдържанието, което няма да се показват във вашата графика 

SmartArt. 

 

Ако трябва да изразите повече от две идеи, превключете на друго оформление , 

което има повече от две фигури за текст, като например оформлението с Базова 

пирамида в типа пирамида . Имайте предвид, че променянето на оформления или типове 

може да промени значението на вашата информация. Например оформлението със 

стрелки, сочещи надясно, като например базов процес в типа процес , има различно 

значение от графика SmartArt със стрелки, обикалящи в кръг, като 

например Непрекъснат цикъл в типа цикъл . Стрелки обикновено загатват за поток или 

движение в определена посока, докато подобно оформление със свързващи линии вместо 

стрелки предполага връзки, а не непременно за поток. 

Ако не можете да намерите точното оформление, което искате, можете 

да добавяте или премахвате фигури във вашата графика SmartArt, за да приспособите 

структурата на оформлението. Например оформлението базов процес в типа процес се 

появява с три фигури, но ви процес може да се наложи само две фигури, или може да се 

наложи пет фигури. Добавяне или Премахване на фигури и редактирате текста си, 

подреждането на фигурите и размера на текста вътре в тези фигури се актуализира 

автоматично – поддържане на първоначалния дизайн и граница на оформлението за 

вашата графика SmartArt. 

Когато избирате оформление, се появява текст в контейнер (като 

например [Текст]). Текстът в контейнер не се отпечатва и не се показва по време на 

презентация на Office PowerPoint 2007. Можете да заместите текста в контейнера с ваше 

собствено съдържание. Забележете, че фигурите, които съдържат текст в контейнер, 

винаги се показват и отпечатват, освен ако не ги изтриете. 

Информация за текстовия екран 

Текстовият екран е екранът, който можете да използвате, за да въвеждате и 

редактирате текста, който се показва във вашата графика SmartArt. Текстовият екран се 

появява отляво на вашата графика SmartArt. Когато добавяте и редактирате вашето 

съдържание в текстовия екран, вашата графика SmartArt се актуализира автоматично – 

фигурите се добавят и премахват, когато е нужно. 

Когато създавате графика SmartArt, графиката SmartArt и нейният текстов екран се 

попълват с текст в контейнер, който можете замените с ваша информация. Най-отгоре в 

https://support.office.com/bg-bg/article/превключете-на-друго-оформление-d89c5d5c-88a9-4b79-8248-5cf5a4fdec32
https://support.office.com/bg-bg/article/добавяте-7575cdfa-2c2e-41b6-9840-7d69906a30b8
https://support.office.com/bg-bg/article/премахвате-4819dd35-0cd7-4a17-9dfa-ad8bb3e4bf7f
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-7575cdfa-2c2e-41b6-9840-7d69906a30b8
https://support.office.com/bg-bg/article/Премахване-на-4819dd35-0cd7-4a17-9dfa-ad8bb3e4bf7f
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текстовия екран можете да редактирате текста, който ще се покаже във вашата графика 

SmartArt. Най-отдолу на текстовия екран можете да разгледате допълнителна 

информация за графиката SmartArt. 

 

В графики SmartArt, които съдържат фиксиран брой фигури само част от текста в 

текстовия екран се показва във вашата графика SmartArt. Текст, картини или друго 

съдържание, което не е показан е идентифицира в текстовия екран с червен х 

съдържание, което не е показан е все още налична, ако не можете да превключите към 

друго оформление, но ако запазите и затворите същото това оформление, информацията 

се записва, за да защитите вашата поверителна информация. 

 

Текстовият екран работи като контур или списък с водещи символи, който 

изобразява информацията непосредствено във вашата графика SmartArt. Всяка графика 

SmartArt определя свое собствено съответствие между водещите символи в текстовия 

екран и набора от фигури в графиката SmartArt. 

https://support.office.com/bg-bg/article/превключите-към-друго-оформление-d89c5d5c-88a9-4b79-8248-5cf5a4fdec32
https://support.office.com/bg-bg/article/превключите-към-друго-оформление-d89c5d5c-88a9-4b79-8248-5cf5a4fdec32
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За да създадете нов ред от текст с водещи символи в текстовия екран, натиснете 

клавиша ENTER. За да добавите отстъп към ред в текстовия екран, изберете реда, за 

който искате да направите отстъп, и след това, под Инструменти за SmartArt, в 

раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху Понижи. За да 

направите отрицателен отстъп на реда, щракнете върху Повиши. Вътре в текстовия екран 

можете също така да натиснете TAB, за да направите отстъп, или SHIFT+TAB, за да 

направите отрицателен отстъп. Всяка от тези манипулации актуализира съответствието 

между водещите символи в текстовия екран и фигурите в оформлението за графиката 

SmartArt. Не е възможно да понижите текст повече от едно ниво спрямо текста в реда 

над него, нито можете да понижите фигурата от най-горното ниво. 

Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете 

дали сте избрали графика SmartArt. 

ЗАБЕЛЕЖКА : В зависимост от избраното от вас оформление, всеки водещ 

символ в текстовия екран се представя в графиката SmartArt или като нова фигура, или 

като водещ символ вътре във фигурата. Например обърнете внимание как един и същи 

текст се изобразява различно в двете графики SmartArt, по-долу. В първия пример 

вътрешните водещи символи се представят като отделни фигури. Във втория пример 

вътрешните водещи символи се представят като водещи символи във фигурата. 

 

 

Ако използвате оформление на организационна диаграма с фигура на помощник, 

фигурата на помощника се посочва с прикачен с линия водещ символ. 
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СЪВЕТ : Ако не искате целият ви текст в отделни фигури, превключете на друго 

оформление , което показва целия текст, като водещи символи. 

Въпреки че форматирането на знаци, като например шрифт, размер на шрифта, 

получер, курсив и подчертан, може да се приложи към текст в текстовия екран, 

форматирането на знаци не се показва вътре в текстовия екран. Обаче всички промени 

на форматирането се отразяват във вашата графика SmartArt. 

Когато размерът на шрифта в една фигура се свива, понеже добавяте още текст към 

фигурата, всичкият друг текст в останалите фигури на графиката SmartArt, също ще се 

смали до същия размер, за да запази последователния и професионален облик на 

графиката SmartArt. След като изберете оформление, можете да преместите показалеца 

на мишката над които и да е други оформления, показани в лентата, която е част от 

Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent, за да видите как изглежда вашето 

съдържание, ако приложите даденото оформление. 

Стил, цвят и ефекти за графики SmartArt 

Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране има две галерии за бързо 

променяне на изгледа на вашата графика SmartArt  – Стилове на SmartArt и Промяна на 

цветовете. Когато оставяте показалеца над миниатюра във всяка от тези две галерии, 

можете да видите как изглежда стилът на SmartArt или как вариацията на цвета засяга 

вашата графика SmartArt, без да ги прилагате наистина. 

Бърз и лесен начин за добавяне на професионално проектирани комбинации от 

ефекти към вашата графика SmartArt е да приложите стил на SmartArt. Стилове на 

SmartArt включват запълвания на фигури, ръбове, сенки, стилове на линии, преливания 

и триизмерни (3D) перспективи и се прилагат към цялата графика SmartArt. Можете 

също да приложите отделен стил на фигура към една или повече фигури във вашата 

графика SmartArt. 

Втората галерия, Промяна на цветовете, осигурява диапазон от различни опции на 

цветове за графика SmartArt, всяка една от които прилага един или повече цветове на 

тема по различни начини към фигурите във вашата графика SmartArt. 

Стиловете на SmartArt и комбинациите от цветове са предназначени да подчертаят 

вашето съдържание. 

Например ако използвате 3D стил на SmartArt с перспектива, можете да видите 

всички от същото ниво. 

https://support.office.com/bg-bg/article/превключете-на-друго-оформление-d89c5d5c-88a9-4b79-8248-5cf5a4fdec32
https://support.office.com/bg-bg/article/превключете-на-друго-оформление-d89c5d5c-88a9-4b79-8248-5cf5a4fdec32
https://support.office.com/bg-bg/article/лентата-d946b26e-0c8c-402d-a0f7-c6efa296b527
https://support.office.com/bg-bg/article/приложите-стил-на-SmartArt-c5588795-b6d8-4136-b9ee-bd3283b0b06b
https://support.office.com/bg-bg/article/прилагат-към-цялата-графика-SmartArt-c5588795-b6d8-4136-b9ee-bd3283b0b06b
https://support.office.com/bg-bg/article/приложите-отделен-стил-на-фигура-c5588795-b6d8-4136-b9ee-bd3283b0b06b
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Можете да използвате също 3D стил на SmartArt с перспектива, за да наблегнете на 

линията на времето, отиваща в бъдещето. 

 

СЪВЕТ : 3D стиловете на SmartArt, особено 3D, съобразено със сцената, могат 

често да отвличат вниманието от идеята, която искате да изразите, освен ако не ги 

използвате пестеливо. 3D стиловете на SmartArt често работят добре за първата страница 

на документа или първия слайд на презентацията. По-простите 3D ефекти, като например 

релефните рамки, не са толкова разсейващи, но трябва също да се използват пестеливо. 

За да наблегнете на различните стъпки в графика SmartArt от типа Процес, можете 

да използвате коя да е от комбинациите под Цветен. 

 

Ако имате графика SmartArt от типа Цикъл, можете да използвате всеки един 

от Градиентен диапазон – акцент n цветови опции, за да подчертаете кръговото 

движение. Тези цветове се придвижват по градиента към средата на фигурата и след това 

се връщат към първата фигура. 
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Когато избирате цветове, трябва също да обмислите дали искате вашата публика за 

отпечатва вашата графика SmartArt, или да я разглежда онлайн. Например цветовете 

на Основната тема са предназначени за черно-бяло отпечатване. 

СЪВЕТ : Комбинациите от цветове с Прозрачен в името работят най-добре, ако 

имате фонов слайд с изображение или друг характерен ефект, за да се изтъкне още по-

изисканият дизайн в документа ви. 

Когато вмъквате графика SmartArt в документа си, тя ще се съчетае с останалата 

част на вашия документ. Ако промените тема на документа, видът на графиката SmartArt 

ще се актуализира автоматично. 

Ако вградените галерии не са достатъчно, за да ви дадат желания изглед, почти 

всички части на графиката SmartArt могат да се персонализират. Ако галерията със 

стилове на SmartArt не разполага с точната комбинация от запълвания, линии и ефекти, 

можете да приложите отделен стил на фигура или вие самите да персонализирате 

напълно фигурата. Ако размерът и положението на фигурата не са в състоянието, в което 

искате, можете да преместите фигурата навсякъде или да я преоразмерите. Можете да 

намерите повечето от опциите за персонализиране, под Инструменти за SmartArt в 

раздела Форматиране. 

Дори след като персонализирате вашата графика SmartArt, можете да смените 

оформлението с друго и повечето от вашите персонализации ще се запазят. Можете също 

да щракнете върху бутона Начално състояние на графика в раздела Проектиране, за да 

премахнете всичките си промени на форматирането и да започнете отначало. 

 

Можете да промените облика на вашата графика SmartArt чрез Променяне на 

запълването на нейни фигури или текст; чрез Добавяне на ефекти, като например сенки, 

отражения, отблясъци или обли ръбове; или чрез Добавяне на триизмерен (3D) ефекти, 

като например релефни рамки или завъртания. 

Анимация за графики SmartArt 

ЗАБЕЛЕЖКА : Анимацията е налична само за графики SmartArt, създадени с 

използването на Office PowerPoint 2007. 

За да поставите допълнително акцентиране или да покажете вашата информация на 

фази, може да добавите анимация към вашата графика SmartArt или към отделна фигура 

https://support.office.com/bg-bg/article/приложите-отделен-стил-на-фигура-c5588795-b6d8-4136-b9ee-bd3283b0b06b
https://support.office.com/bg-bg/article/преместите-фигурата-навсякъде-dd712622-86b8-4be7-b718-1fd4705674bb
https://support.office.com/bg-bg/article/да-я-преоразмерите-b058b484-d276-4c46-b76a-c213c8ca8af6
https://support.office.com/bg-bg/article/Променяне-на-запълването-на-нейни-фигури-или-текст-3844f8c3-3d5f-41d3-8550-d0b3fb25426d
https://support.office.com/bg-bg/article/Променяне-на-запълването-на-нейни-фигури-или-текст-3844f8c3-3d5f-41d3-8550-d0b3fb25426d
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-ефекти-3844f8c3-3d5f-41d3-8550-d0b3fb25426d
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-триизмерен-3D-ефекти-3844f8c3-3d5f-41d3-8550-d0b3fb25426d
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във вашата графика SmartArt. Например може да направите фигурата да прелита бързо 

от едната страна на екрана или бавно да избледнява в него. 

Достъпните анимации зависят от оформлението, което сте избрали за вашата 

графика SmartArt, но вие можете винаги да анимирате всички фигури наведнъж или по 

една фигура в даден момент. 

 

Добавяне на преходи между слайдове 

Отнася се за: PowerPoint 2016 NetworkSolutionsBP-Проверка-1-3 PowerPoint 2010   

Преходите на слайдовете са подобни на анимационни ефекти, които се появяват, 

когато преместите от един слайд към следващата по време на презентация. Можете да 

контролирате скоростта добавите звук и персонализиране на свойствата на ефекти за 

преход. 

Добавяне или промяна на слайда преход 

1. В екрана с миниатюри щракнете върху слайда, в която искате да приложите 

или промените преход. Преходът настройката диктува как, че слайд влиза и предишния 

слайд излиза – в нашия пример по-долу, ако добавите преход към слайд 3, го определя 

как слайд 2 листа и слайд 3 въвежда. 



72 
 

 

2. В раздела " преходи " Намерете желания ефект в галерията на преход. 

Щракнете върху още бутона  за да видите цялата галерия. Щракнете върху ефекта, 

който искате за този слайд, за да го изберете или да видите визуализация. 

3. Щракнете върху Опции за ефекти , за да промените начина на прехода 

възниква – например, каква посока слайда се въвежда от. 

4. По желание: 

o За да зададете колко бързо прехода отива, въведете час в 

полето продължителност . Задайте номера на по-висока да направят преход отидете по-

бавно.  

o За да добавите звук към преход, изберете звук в полето звука или 

изберете Друг звук за избор на звук от вашия компютър. 
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o Ако искате всички слайдове в презентацията да преминават по същия 

начин, щракнете върху Приложи към всички. 

5. Щракнете върху Визуализация, за да видите как ще изглежда преходът при 

текущия набор от настройки. 

Премахване на преход 

Помнете, че преходът се отнася за начина за въвеждане на слайд, а не за излизането 

от него. Така че ако искате да премахнете ефектите на излизане за слайд 2, премахнете 

прехода от слайд 3. 

 Щракнете върху слайда, за който не искате да има преходи. След това в 

раздела Преходи, в галерията "Преходи", щракнете върху Няма. 

 

В нашия пример, ако за слайд 3 няма преходи, той се показва веднага след 

изчезването на слайд 2. 

 За да премахнете преходи всички слайдове, изберете всички слайдове във вашата 

презентация (Ctrl + A) в екрана с миниатюри и след това в раздела " преходи ", в 

галерията "преходи", щракнете върху няма. 

Отстраняване на неизправности 

Ако виждате мигащи черни екрани вместо преходи, които сте избрали, опитайте 

следното: 

1. Щракнете върху Файл > Опции > Разширени. 

2. В секцията Показване изберете забрани слайдшоу хардуерно графично 

ускоряване. 

 

Добавяне, промяна или изтриване на фигури 

Отнася се за: Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 Publisher 2007 

Можете да добавите една фигура към вашия документ от 2007 Microsoft Office 

system или да съчетаете няколко фигури, за да създадете чертеж или по-сложна фигура. 

Предлаганите фигури включват линии, основни геометрични фигури, стрелки, фигури за 

блоксхеми, звезди, банери и изнесени означения. 

След като добавите една или няколко фигури, към тях можете да добавите текст, 

водещи символи, номериране и бързи стилове. 

Какво искате да направите? 

Добавяне на фигура към вашия документ 

https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm1
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Добавяне на няколко фигури към вашия документ 

Добавяне на текст към фигура 

Добавяне на списък с водещи символи или номериран списък към фигура 

Добавяне на бърз стил към фигура 

Преминаване от една фигура на друга 

Изтриване на фигура от вашия документ 

Добавяне на фигура към вашия документ 

Коя програма от 2007 Microsoft Office system използвате? 

Excel 

1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури. 

 

2. Щракнете върху желаната от вас фигура, след това щракнете някъде в 

документа и плъзнете, за да поставите фигурата. 

За да създадете идеален квадрат или кръг (или да ограничите размерите на други 

фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате. 

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху 

SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката. 

Outlook 

1. Вмъкване на платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в 

групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за 

рисуване. 

 

2. Под Инструменти за рисуванев раздела форматиране , в групата Вмъкване 

на фигури щракнете върху още бутон  . 

3. Щракнете върху желаната от вас фигура, след това щракнете някъде в 

документа и плъзнете, за да поставите фигурата. 

За да създадете идеален квадрат или кръг (или да ограничите размерите на други 

фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате. 

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху 

SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката. 

PowerPoint 

1. В раздела Начало, в групата Рисуване щракнете върху Фигури. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm2
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm3
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm4
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm5
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm6
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm7
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2. Щракнете върху желаната от вас фигура, след това щракнете някъде в 

документа и плъзнете, за да поставите фигурата. 

За да създадете идеален квадрат или кръг (или да ограничите размерите на други 

фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате. 

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху 

SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката. 

Publisher 

1. В лентата с инструменти Обекти направете едно от следните неща: 

o За да добавите предварително дефинирани автофигура, като например 

звездичка или диамант, щракнете върху Автофигури  , посочете категория и след това 

щракнете върху фигурата, която искате. 

o За да добавите кръг или квадрат, щракнете 

върху карти  или правоъгълник  . 

2. Плъзнете, докато фигурата добие желания от вас размер. 

За да създадете идеален квадрат или кръг (или да ограничите размерите на други 

фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате. 

За да добавите фигура с предварително дефиниран размер, щракнете на мястото, 

където желаете да вмъкнете фигурата. 

Word 

1. Вмъкване на платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в 

групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за 

рисуване. 

 

2. Под Инструменти за рисуванев раздела форматиране , в групата Вмъкване 

на фигури щракнете върху още бутон  . 

3. Щракнете върху желаната от вас фигура, след това щракнете някъде в 

документа и плъзнете, за да поставите фигурата. 

За да създадете идеален квадрат или кръг (или да ограничите размерите на други 

фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате. 

Можете да добавяте отделни фигури към диаграма или да добавяте фигури върху 

SmartArt графика, за да персонализирате диаграмата или SmartArt графиката. 

Добавяне на няколко фигури към вашия документ 

Коя програма от 2007 Microsoft Office system използвате? 

Excel 
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Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете чертеж, може да искате 

да създадете графика SmartArt. В графика SmartArt подреждане на фигури и размера на 

текста вътре в тези фигури се актуализира автоматично, като добавяте или премахвате 

фигури и редактирате текста си. Винаги можете да добавите фигура в графика 

SmartArt или заместване на фигура , ако никое от оформленията не е точно за вас. 

1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации, щракнете върху Фигури. 

 

2. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да 

добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване. 

3. Щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата. 

Повторете това за всяка фигура, която искате да добавите. 

За да създадете идеален квадрат или кръг (или да ограничите размерите на други 

фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате. 

4. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC. 

Outlook 

Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете чертеж, може да искате 

да създадете графика SmartArt. В графика SmartArt подреждане на фигури и размера на 

текста вътре в тези фигури се актуализира автоматично, като добавяте или премахвате 

фигури и редактирате текста си. Винаги можете да добавите фигура в графика 

SmartArt или заместване на фигура , ако никое от оформленията не е точно за вас. 

1. Вмъкване на платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в 

групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за 

рисуване. 

 

2. Под Инструменти за рисуванев раздела форматиране , в групата Вмъкване 

на фигури щракнете върху още бутон  . 

3. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да 

добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване. 

4. Щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата. 

Повторете това за всяка фигура, която искате да добавите. 

За да създадете идеален квадрат или кръг (или да ограничите размерите на други 

фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате. 

5. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC. 

PowerPoint 

Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете чертеж, може да искате 

да създадете графика SmartArt. В графика SmartArt подреждане на фигури и размера на 

текста вътре в тези фигури се актуализира автоматично, като добавяте или премахвате 

https://support.office.com/bg-bg/article/създадете-графика-SmartArt-fac94c93-500b-4a0a-97af-124040594842
https://support.office.com/bg-bg/article/добавите-фигура-в-графика-SmartArt-7575cdfa-2c2e-41b6-9840-7d69906a30b8
https://support.office.com/bg-bg/article/добавите-фигура-в-графика-SmartArt-7575cdfa-2c2e-41b6-9840-7d69906a30b8
https://support.office.com/bg-bg/article/заместване-на-фигура-ae1d48e7-b443-495d-8c0d-cb4115594a5e
https://support.office.com/bg-bg/article/създадете-графика-SmartArt-fac94c93-500b-4a0a-97af-124040594842
https://support.office.com/bg-bg/article/добавите-фигура-в-графика-SmartArt-7575cdfa-2c2e-41b6-9840-7d69906a30b8
https://support.office.com/bg-bg/article/добавите-фигура-в-графика-SmartArt-7575cdfa-2c2e-41b6-9840-7d69906a30b8
https://support.office.com/bg-bg/article/заместване-на-фигура-ae1d48e7-b443-495d-8c0d-cb4115594a5e
https://support.office.com/bg-bg/article/създадете-графика-SmartArt-fac94c93-500b-4a0a-97af-124040594842
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фигури и редактирате текста си. Винаги можете да добавите фигура в графика 

SmartArt или заместване на фигура , ако никое от оформленията не е точно за вас. 

1. В раздела Начало, в групата Рисуване щракнете върху Фигури. 

 

2. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да 

добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване. 

3. Щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата. 

Повторете това за всяка фигура, която искате да добавите. 

За да създадете идеален квадрат или кръг (или да ограничите размерите на други 

фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате. 

4. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC. 

Publisher 

1. В лентата с инструменти обекти щракнете върху автофигура  . 

2. Посочете категория, след това пунктираната линия и плъзнете, за да 

направите менюто плаващо. 

3. Щракнете върху фигурата, която желаете да вмъкнете, и след това 

плъзнете, докато фигурата добие желания от вас размер. Повторете тази стъпка за всяка 

фигура, която искате да добавите. 

4. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC. 

Word 

Вместо да добавяте отделни фигури, за да създадете чертеж, може да искате 

да създадете графика SmartArt. В графика SmartArt подреждане на фигури и размера на 

текста вътре в тези фигури се актуализира автоматично, като добавяте или премахвате 

фигури и редактирате текста си. Винаги можете да добавите фигура в графика 

SmartArt или заместване на фигура , ако никое от оформленията не е точно за вас. 

1. Вмъкване на платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в 

групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за 

рисуване. 

 

2. Под Инструменти за рисуванев раздела форматиране , в групата Вмъкване 

на фигури щракнете върху още бутон  . 

3. Щракнете с десния бутон на мишката върху фигурата, която желаете да 

добавите, и след това върху Заключи режима на рисуване. 

4. Щракнете някъде в документа и плъзнете, за да поставите фигурата. 

Повторете това за всяка фигура, която искате да добавите. 

За да създадете идеален квадрат или кръг (или да ограничите размерите на други 

фигури), натиснете и задръжте SHIFT, докато плъзгате. 

https://support.office.com/bg-bg/article/добавите-фигура-в-графика-SmartArt-7575cdfa-2c2e-41b6-9840-7d69906a30b8
https://support.office.com/bg-bg/article/добавите-фигура-в-графика-SmartArt-7575cdfa-2c2e-41b6-9840-7d69906a30b8
https://support.office.com/bg-bg/article/заместване-на-фигура-ae1d48e7-b443-495d-8c0d-cb4115594a5e
https://support.office.com/bg-bg/article/създадете-графика-SmartArt-fac94c93-500b-4a0a-97af-124040594842
https://support.office.com/bg-bg/article/добавите-фигура-в-графика-SmartArt-7575cdfa-2c2e-41b6-9840-7d69906a30b8
https://support.office.com/bg-bg/article/добавите-фигура-в-графика-SmartArt-7575cdfa-2c2e-41b6-9840-7d69906a30b8
https://support.office.com/bg-bg/article/заместване-на-фигура-ae1d48e7-b443-495d-8c0d-cb4115594a5e
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5. След като добавите всички желани от вас фигури, натиснете ESC. 

Добавяне на текст към фигура 

Коя програма от 2007 Microsoft Office system използвате? 

Excel 

 Щракнете върху фигурата, към която искате да добавите текст, след което 

въведете текста. 

 За да преоразмерите фигурата, щракнете върху него и след това плъзнете 

манипулаторите му. 

 Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете 

фигурата, текстът също се завърта или обръща. 

Outlook 

 С десния бутон върху фигурата, която искате да добавите текст, щракнете 

върху Добавяне на тексти след това въведете вашия текст. 

 За да преоразмерите фигурата, щракнете върху него и след това плъзнете 

манипулаторите му. 

 Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете 

фигурата, текстът също се завърта или обръща. 

PowerPoint 

 Щракнете върху фигурата, към която искате да добавите текст, след което 

въведете текста. 

 За да преоразмерите фигурата, щракнете върху него и след това плъзнете 

манипулаторите му. 

 Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете 

фигурата, текстът също се завърта или обръща. 

Publisher 

 Щракнете върху фигурата, към която искате да добавите текст, след което 

въведете текста. 

 За да преоразмерите фигурата, щракнете върху него и след това плъзнете 

манипулаторите му. 

 Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете 

фигурата, текстът също се завърта или обръща. 

Word 

 С десния бутон върху фигурата, която искате да добавите текст, щракнете 

върху Добавяне на тексти след това въведете вашия текст. 

 За да преоразмерите фигурата, щракнете върху него и след това плъзнете 

манипулаторите му. 

 Добавеният от вас текст става част от фигурата – ако завъртите или обърнете 

фигурата, текстът също се завърта или обръща. 
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Добавяне на списък с водещи символи или номериран списък към фигура 

Коя програма от 2007 Microsoft Office system използвате? 

Excel 

1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи 

символи или номериране. 

2. В минилентата с инструменти щракнете върху стрелката до водещи 

символи и номериранеи след това щракнете върху водещи символи и номериране. 

3. Направете едно от следните неща: 

o За да добавите водещи символи, щракнете върху раздел С водещи 

символи и след това изберете желаните от вас опции. 

o За да добавите номериране, щракнете върху раздел Номериране и след 

това изберете желаните от вас опции. 

Outlook 

1. В раздела съобщение , в групата Основен текст щракнете върху едно от 

следните неща: 

 

2. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи 

символи или номериране. 

3.  

o За да добавите водещи символи, щракнете върху стрелката до Водещи 

символи и след това изберете желаните от вас опции. 

o За да добавите номериране, щракнете върху стрелката до Номериране и 

след това изберете желаните от вас опции. 

PowerPoint 

1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи 

символи или номериране. 

2. В минилентата с инструменти щракнете върху стрелката до водещи 

символи и номериранеи след това щракнете върху водещи символи и номериране. 

3. Направете едно от следните неща: 

o За да добавите водещи символи, щракнете върху раздел С водещи 

символи и след това изберете желаните от вас опции. 

o За да добавите номериране, щракнете върху раздел Номериране и след 

това изберете желаните от вас опции. 

Publisher 

1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи 

символи или номериране. 

https://support.office.com/bg-bg/article/минилентата-с-инструменти-47012f83-b553-40a9-b7de-f038876f4db3
https://support.office.com/bg-bg/article/минилентата-с-инструменти-47012f83-b553-40a9-b7de-f038876f4db3
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2. В лентата с инструменти Форматиране щракнете върху едно от следните 

неща: 

o За да добавите водещи символи, щракнете върху водещи символи  . 

o За да добавите номериране, щракнете върху номериране  . 

Word 

1. Изберете текста във фигурата, към който искате да добавите водещи 

символи или номериране. 

2. Направете едно от следните неща: 

o В раздела Начало , в групата абзац щракнете върху едно от следните неща: 

 

3.  

o За да добавите водещи символи, щракнете върху стрелката до Водещи 

символи и след това изберете желаните от вас опции. 

o За да добавите номериране, щракнете върху стрелката до Номериране и 

след това изберете желаните от вас опции. 

Добавяне на бърз стил към фигура 

ВАЖНО : Бързите стилове са достъпни само в тези програми от Издание на Office 

2007: Excel, Outlook, Word и PowerPoint. 

Бързите стилове са комбинации от различни опции за форматиране, които се 

показват в миниатюра в галерията "Бързи стилове", в групата Стилове за фигури. Когато 

поставите показалеца върху миниатюра на бърз стил, ще видите как Стил на 

фигурата (или "Бърз стил") ще повлияе на фигурата. 

Коя програма от 2007 Microsoft Office system използвате? 

Excel 

1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите нов или 

различен бърз стил. 

2. От Инструменти за рисуване, в раздела Форматиране, в групата Стилове за 

фигури щракнете върху желания от вас бърз стил. 

За да видите още бързи стилове, щракнете върху още бутон  . 

Можете също да добавите запълване или ефект на фигура. 

Outlook 

1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите нов или 

различен бърз стил. 

2. От Инструменти за рисуване, в раздела Форматиране, в групата Стилове за 

фигури щракнете върху желания от вас бърз стил. 

https://support.office.com/bg-bg/article/добавите-запълване-или-ефект-e83d57b6-8488-4428-a25d-3341b6d0da32
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За да видите още бързи стилове, щракнете върху още бутон  . 

Можете също да добавите запълване или ефект към фигурата. 

Word 

1. Щракнете върху фигурата, към която искате да приложите нов или 

различен бърз стил. 

2. От Инструменти за рисуване, в раздела Форматиране, в групата Стилове за 

фигури щракнете върху желания от вас бърз стил. 

За да видите още бързи стилове, щракнете върху още бутон  . 

Можете също да добавите запълване или ефект към фигурата. 

Преминаване от една фигура на друга 

Коя програма от 2007 Microsoft Office system използвате? 

Excel 

1. Щракнете върху фигурата, която искате да промените в различна фигура. 

За да промените няколко фигури, натиснете клавиша CTRL и щракнете върху 

фигурите, които искате да промените. 

2. Под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в 

групата Вмъкване на фигури щракнете върху Редактиране на фигура  , 

посочете Промяна на фигуратаи след това щракнете върху желаната нова фигура, която 

искате. 

 

Outlook 

За да промените от една фигура на друга фигура, Изтриване на фигураи след това се 

добавя нов. 

За да промените няколко фигури, натиснете клавиша CTRL и щракнете върху 

фигурите, които искате да промените. 

PowerPoint 

1. Щракнете върху фигурата, която искате да промените в различна фигура. 

За да промените няколко фигури, натиснете клавиша CTRL и щракнете върху 

фигурите, които искате да промените. 

2. Под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в 

групата Вмъкване на фигури щракнете върху Редактиране на фигура  , 

посочете Промяна на фигуратаи след това щракнете върху желаната нова фигура, която 

искате. 

https://support.office.com/bg-bg/article/добавите-запълване-или-ефект-e83d57b6-8488-4428-a25d-3341b6d0da32
https://support.office.com/bg-bg/article/добавите-запълване-или-ефект-e83d57b6-8488-4428-a25d-3341b6d0da32
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm7
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm1
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Publisher 

1. Щракнете върху автофигурата, която искате да промените. 

За да промените няколко Автофигури, натискайте клавиша CTRL, докато щраквате 

върху Автофигури, които искате да промените. 

2. В менюто Подреждане посочете към Промени автофигурата, посочете 

категория и след това щракнете върху желаната нова фигура, която искате. 

Word 

За да промените от една фигура на друга фигура, Изтриване на фигураи след това се 

добавя нов. 

За да промените няколко фигури, натиснете клавиша CTRL и щракнете върху 

фигурите, които искате да промените. 

Изтриване на фигура от вашия документ 

Направете следното за всички програми, които са изброени във "Важи за" най-горе  

. 

 Щракнете върху фигурата, която искате да изтриете, и натиснете DELETE. 

За да изтриете няколко фигури, натиснете клавиша CTRL и щракнете върху 

фигурите, които искате да изтриете, а след това натиснете клавиша DELETE. 

 

Добавяне на таблица към слайд 

Отнася се за: PowerPoint 2016 NetworkSolutionsBP-Проверка-1-3 PowerPoint 2010  

Ако искате да добавите таблица към вашата презентация на PowerPoint, имате 

опции. Можете да създадете и форматиране на таблица в PowerPoint, копиране и 

поставяне на таблица от Word, копиране и поставяне на група клетки от Excel или 

Вмъкване на електронна таблица на Excel във вашата презентация на PowerPoint. 

Какво искате да направите? 

Създаване и форматиране на таблица в PowerPoint 

Копиране и поставяне на таблица от Word 

Копиране и поставяне на група клетки от Excel 

Вмъкване на електронна таблица на Excel в PowerPoint 

Създаване и форматиране на таблица в PowerPoint 

1. Изберете слайда, към който искате да добавите таблица. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm7
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-промяна-или-изтриване-на-фигури-4f7931c3-7794-440e-820e-9469ad756f05#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-таблица-към-слайд-34f106c9-5320-4b89-9129-806e64b258ac#bkmk1
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-таблица-към-слайд-34f106c9-5320-4b89-9129-806e64b258ac#bkmk2
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-таблица-към-слайд-34f106c9-5320-4b89-9129-806e64b258ac#bkmk3
https://support.office.com/bg-bg/article/Добавяне-на-таблица-към-слайд-34f106c9-5320-4b89-9129-806e64b258ac#bkmk4
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2. В раздела Вмъкване изберете Таблица. 

 

3. В диалоговия прозорец Вмъкване на таблица направете едно от следните 

неща: 

o Използвайте мишката, за да изберете желания брой редове и колони. 

o Изберете Вмъкване на таблица и въведете число в списъците Брой 

колони и Брой редове. 

 

4. ЗАБЕЛЕЖКА : Ако използвате PowerPoint Online, можете само да 

вмъкнете таблица с помощта на мишката, за да изберете броя на редовете и колоните, 

които искате. 

5. За да добавите текст към клетки в таблицата, щракнете върху клетка и след 

това въведете вашия текст. След като сте въвели текста, щракнете извън таблицата. 

СЪВЕТИ :  

o За да вмъкнете бързо нов ред в края на таблицата, щракнете в последната 

клетка от последния ред и натиснете TAB. 

o За да добавите редове или колони, с десния бутон върху клетка, щракнете 

върху Вмъкване на минилентата с инструменти и изберете мястото, където искате да 

вмъкнете ред или колона. 
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o За да изтриете редове или колони, с десния бутон върху клетка, щракнете 

върху Изтрий минилентата с инструменти и изберете какво искате да изтриете. 

Копиране и поставяне на таблица от Word 

1. В Word щракнете върху таблицата, която искате да копирате, след което 

отидете на Оформление > Избор > Избор на таблица. 

2. В раздела Начало, в групата Клипборд изберете Копирай. 

3. Във вашата презентация на PowerPoint изберете слайда, в който искате да 

копирате таблицата, и след това в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете 

върху Постави. 

СЪВЕТ : Можете също да копирате и поставяте таблица от вашата презентация на 

PowerPoint в работен лист на Excel или в документ на Word. 

Копиране и поставяне на група клетки от Excel 

1. За да копирате група от клетки от работен лист на Excel, щракнете в 

горната лява клетка на групата, която искате да копирате, и след това плъзнете, за да 

изберете желаните редове и колони. 

2. В раздела Начало, в групата Клипборд изберете Копирай. 

3. Във вашата презентация на PowerPoint изберете слайда, в който искате да 

копирате групата клетки, и след това в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете 

върху Постави. 

СЪВЕТ : Можете също да копирате и поставяте таблица от вашата презентация на 

PowerPoint в работен лист на Excel или в документ на Word. 

Вмъкване на електронна таблица на Excel в PowerPoint 

ЗАБЕЛЕЖКА : Тази функция не е налична в PowerPoint Online. 

Когато вмъкнете електронна таблица на Excel във вашата презентация, тя става 

вграден OLE обект. Ако промените темата (цветове, шрифтове и ефекти) на 

презентацията, това няма да актуализира електронната таблица, която сте вмъкнали от 

Excel. Също така няма да можете да редактирате таблицата с помощта на опциите в 

PowerPoint. 

1. Изберете слайда, в който искате да вмъкнете електронна таблица на Excel. 

2. Отидете на Вмъкване > Таблица и след това изберете Електронна таблица 

на Excel. 

3. За да добавите текст към клетка в таблица, щракнете върху клетката и след 

това въведете вашия текст. 

След като сте въвели текста, щракнете извън таблицата. 

СЪВЕТ : За да редактирате електронната таблица на Excel, след като сте отменили 

избирането й, щракнете двукратно върху таблицата. 
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След като добавите таблица към вашата презентация, можете да използвате 

инструменти за таблица в PowerPoint, за да направите форматирането, стил или други 

типове промени в таблицата.  

Създаване или редактиране на хипервръзка 

Отнася се за: Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Office 2016  

Най-бързият начин да създадете основна хипервръзка в документ на Office е да 

натиснете клавиша ENTER или клавиша за интервал, след като въведете адреса на 

съществуваща уеб страница, като например http://www.contoso.com. Office автоматично 

преобразува адреса във връзка. 

В допълнение към уеб страници можете да създадете връзки към съществуващи 

или нови файлове на вашия компютър, за имейл адреси и на определени места в 

документ. Можете също да редактирате адреса, показван текст и стила на шрифта или 

цвета на хипервръзка. 

 

Хипервръзка към уеб приложение: 

1. Изберете текста или картината, която искате да се показва като 

хипервръзка. 

2. В раздела Вмъкване щракнете върху хипервръзка.  

Можете също да щракнете с десния бутон, текста или картината и щракнете 

върху хипервръзка в контекстното меню. 

3. В диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка въведете или поставете 

връзката в полето адрес . 

ЗАБЕЛЕЖКА : Ако не виждате полето адрес , уверете се, че е 

избран съществуващ файл или уеб страница под връзка към. 

Ако желаете въведете текст за показване на различни за вашата връзка в 

полето текст за показване . 

ЗАБЕЛЕЖКА : Ако не знаете адреса за вашия хипервръзка, щракнете 

върху Прегледай уеб  да намерите URL адреса в интернет и да го копирате. 

 

Можете да добавите хипервръзка към файл на вашия компютър, или към нов файл, 

който искате да създадете на вашия компютър. 

1. Изберете текста или картината, която искате да се показва като 

хипервръзка. 

2. В раздела Вмъкване щракнете върху хипервръзка.  

3. Под Връзка към направете едно от следните неща: 

o За да се свържете към съществуващ файл, щракнете върху съществуващ 

файл или уеб страница под връзка къми след това отидете до файла, погледнете в 

списък или от списък на Текущата папка . 
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o За да създадете нов, празен файл и връзка към него, щракнете 

върху Създаване на нов документ под връзка към, въведете име за новия файл и двамата 

употреба местоположението, показан под пълния път или преглед, за да различни 

местоположение за записване като щракнете върху Промяна. Можете също да изберете 

дали да Редактиране на новия документ по-късно или отваряне и Редактиране на новия 

документ сега. 

 

По желание: За да персонализирате екранното пояснение, което се появява, когато 

поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху екранно пояснение в горния 

десен ъгъл на диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка и въведете текста, който 

искате. 

 

Хипервръзка към ново имейл съобщение: 

1. Изберете текста или картината, която искате да се показва като 

хипервръзка. 

2. В раздела Вмъкване щракнете върху хипервръзка  . 

Можете също да щракнете с десния бутон, текста или картината и щракнете 

върху хипервръзка в контекстното меню. 
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3. Във Връзка към щракнете върху Имейл адрес. 

4.  

 

5. Или въведете имейл адрес в полето имейл адрес , или изберете адрес от 

списъка Последно използвани имейл адреси . 

6. В полето Тема въведете темата на съобщението. 

ЗАБЕЛЕЖКА : Възможно е някои уеб браузъри и имейл програми да не 

разпознаят реда за тема. 

По желание: За да персонализирате екранното пояснение, което се появява, когато 

поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху екранно пояснение в горния 

десен ъгъл на диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка и въведете текста, който 

искате. 

Можете също да създадете хипервръзка към празно имейл съобщение като просто 

въведете адреса в документа. Въведете например someone@example.comи Office създава 

хипервръзка вместо вас (освен ако не сте изключили форматирането на хипервръзки). 

Можете да създавате хипервръзки към документ на Word или Outlook имейл 

съобщение, което включва стилове на заглавия или показалци. Можете също да свържете 

към слайдовете или шоута по избор в презентации на PowerPoint и определени клетки и 

листове в електронни таблици на Excel. 

Създаване на хипервръзка към местоположение в текущия документ 

1. Изберете текста или картината, която искате да се показва като 

хипервръзка. 

2. В раздела Вмъкване щракнете върху хипервръзка  . 

Можете също да щракнете с десния бутон, текста или картината и щракнете 

върху хипервръзка в контекстното меню. 

3. В прозореца Връзка към щракнете върху Място в този документ. 

https://support.office.com/bg-bg/article/изключили-форматирането-на-хипервръзки-027b4e8c-38f8-432c-b57f-6c8b67ebe3b0
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4. В списъка изберете заглавието, показалец, слайд, шоу по избор или 

препратка към клетка, която искате да се свържете. 

По желание: За да персонализирате екранното пояснение, което се появява, когато 

поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху екранно пояснение в горния 

десен ъгъл на диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка и въведете текста, който 

искате. 

Създаване на хипервръзка към местоположение в друг документ 

1. Изберете текста или картината, която искате да се показва като 

хипервръзка. 

2. В раздела Вмъкване щракнете върху хипервръзка  . 

Можете също да щракнете с десния бутон, текста или картината и щракнете 

върху хипервръзка в контекстното меню. 

3. Във Връзка към щракнете върху Съществуващ файл или уеб страница. 

 

4. В полето Търси в щракнете върху стрелката надолу и отидете до и изберете 

файла, към който искате да създадете връзка. 
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5. Щракнете върху показалец, изберете заглавие, показалец, слайд, шоу по 

избор или препратка към клетка, която искате и след това щракнете върху OK. 

По желание: За да персонализирате екранното пояснение, което се появява, когато 

поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху екранно пояснение в горния 

десен ъгъл на диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка и въведете текста, който 

искате. 

 

 За да промените адреса или показване на текст на хипервръзка сте добавили, с 

десния бутон върху връзката и щракнете върху Редактиране на хипервръзка. 

 

 За да промените облика на хипервръзка, например стил на шрифта, размера или 

цвета, с десния бутон върху връзката и щракнете върху шрифт в контекстното меню или 

щракнете върху опция за стил на минилентата с инструменти, която се появява. 
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 За да персонализирате екранното пояснение, което се появява, когато поставите 

показалеца върху хипервръзката, щракнете с десния бутон връзката, щракнете 

върху Редактиране на хипервръзка, щракнете върху екранно пояснение в горния десен 

ъгъл на диалоговия прозорец и въведете текста, който искате. 

 

Създаване на автоматично изпълняваща се презентация 

Отнася се за: PowerPoint 2007 

Използвайте автоматично изпълняваща се презентация, за да покажете вашата 

информация без представящ. Можете например да настроите презентацията да се 

изпълнява без присъствие на оператор в кабина или публичен терминал на търговско 

изложение или конгрес, или да изпратите на клиент компактдиск с автоматично 

изпълняваща се презентация. 

Можете да направите повечето контроли недостъпни, така че аудиторията да не 

може да променя вашата автоматично изпълняваща се презентация. Автоматично 

изпълняващите се презентации се рестартират, след като завършат и след като са били 

неактивни на ръчно избран слайд за повече от пет минути. 

За да създадете пакет с автоматично изпълняваща се презентация, която да се 

изпълнява на компактдиск, в мрежа или на компютър, вж. Копиране на презентация на 

компактдиск, в мрежа или на локален диск. 

https://support.office.com/bg-bg/article/Копиране-на-презентация-на-компактдиск-в-мрежа-или-на-локален-диск-2e7b571e-1673-4af5-ab6c-2a60f9685213
https://support.office.com/bg-bg/article/Копиране-на-презентация-на-компактдиск-в-мрежа-или-на-локален-диск-2e7b571e-1673-4af5-ab6c-2a60f9685213
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Съображения относно интерактивните опции за автоматично изпълняваща се 

презентация 

Добавяне на навигация. 

Добавяне на дикторски текст. 

Репетиране и запис на времена на слайдове 

Настройване на презентация за изпълнение на публичен терминал 

Съображения относно интерактивните опции за автоматично изпълняваща се 

презентация 

Когато проектирате автоматично изпълняваща се презентация, вземайте предвид 

средата, в която ще се показва – например дали щандът или публичният терминал ще са 

на ненаблюдавано обществено място, или под наблюдение. Вземайки предвид средата, 

можете по-добре да определите какви елементи да добавите към вашата презентация, 

колко контрол да дадете на аудиторията и какви стъпки да предприемете за 

предотвратяване на неправилно използване. 

Когато проектирате автоматично изпълняваща се презентация, помислете за 

използването на следните опции: 

 Хипервръзки и бутони за действия    Можете да използвате хипервръзки, за да 

улесните аудиторията с придвижването из презентацията или с преминаването към други 

програми. Можете също да използвате бутоните за действия – вградени бутони за 

навигация, с които презентацията може да изглежда и да се използва като уеб страница 

с бутоните "Начало", "Помощ", "Напред", "Назад" и т. н. 

 Дикторски текст    Можете да добавите записан дикторски текст, който да се 

възпроизвежда заедно с презентацията. 

 Автоматични или ръчни времена на слайдовете    Можете да настроите 

презентацията да се изпълнява сама, като използвате автоматични времена, или да я 

настроите така, че аудиторията да се придвижва из нея колкото бързо желае чрез щракане 

върху бутоните за действия. Ако настроите презентацията да се изпълнява на публичен 

терминал, ще може да се щраква само върху обектите с хипервръзки или бутони за 

действия. 

Добавяне на навигация 

https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-автоматично-изпълняваща-се-презентация-a7f38391-e4d7-4d19-b029-a89a4d031cb7?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-автоматично-изпълняваща-се-презентация-a7f38391-e4d7-4d19-b029-a89a4d031cb7?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm1
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-автоматично-изпълняваща-се-презентация-a7f38391-e4d7-4d19-b029-a89a4d031cb7?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm2
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-автоматично-изпълняваща-се-презентация-a7f38391-e4d7-4d19-b029-a89a4d031cb7?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm3
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-автоматично-изпълняваща-се-презентация-a7f38391-e4d7-4d19-b029-a89a4d031cb7?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm4
https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-автоматично-изпълняваща-се-презентация-a7f38391-e4d7-4d19-b029-a89a4d031cb7?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm5
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Ако искате аудиторията да се придвижва свободно из вашата автоматично 

изпълняваща се презентация, можете да добавите хипервръзки или бутони за действия, 

за да осигурите навигация. 

 Хипервръзки     

Можете да добавите хипервръзки, които препращат към шоута по избор, към 

конкретни слайдове в презентацията, към други презентации, към документи на 

Microsoft Office Word, работни листове на Microsoft Office Excel, местоположения в 

интернет или интранет или имейл адреси. Можете да създадете хипервръзка от всеки 

обект, включително текст, фигури, таблици, графики и картини. 

 Бутони за действия     

PowerPoint включва готови бутони за действия, които можете да добавите към 

презентацията и да дефинирате хипервръзки за тях. Бутоните за действия съдържат 

фигури, като например стрелки надясно или наляво. Използвайте ги, когато искате да 

включите лесно разбираеми символи за преминаване към следващия, предишния, първия 

и последния слайд. PowerPoint също така има бутони за действия за възпроизвеждане на 

филми или звуци. 

Добавяне на дикторски текст 

Добавянето на дикторски текст може да помогне за по-ясно представяне на 

информацията в автоматично изпълняващата се презентация. 

За записа на дикторски текст настолните компютри се нуждаят от звукова карта, 

микрофон и извод за микрофон. Преносимите компютри изискват само микрофон и 

извод за микрофон. Можете да запишете дикторски текст, преди да изпълните 

презентацията, или можете да го запишете по време на презентацията и да включите 

коментарите на аудиторията. Ако не искате дикторски текст в цялата презентация, 

можете да запишете отделни звуци или коментари за избрани слайдове или обекти.  

Репетиране и запис на времена на слайдове 

ЗАБЕЛЕЖКА : Бъдете готови да започнете да засичате времето за вашата 

презентация, веднага щом изпълните първата стъпка от тази процедура. 

1. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху Репетиция на 

времената. 

Появява се лентата с инструменти Репетиция и полето Време за слайдовете започва 

да засича времето на презентацията. 

 

Лентата с инструменти "Репетиция" 

 Напред (преминаване към следващия слайд) 

 Пауза 

 Време за слайдовете 

 Повтори 

 Общо време на презентацията 
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2. Докато засичате времето за вашата презентация, направете едно или 

няколко от следните неща на лентата с инструменти Репетиция: 

o За да се придвижите на следващия слайд, щракнете върху Напред. 

o За да спрете временно записването на времето, щракнете върху Пауза. 

o За да пуснете отново записването на време след временното спиране, 

щракнете върху Пауза. 

o За да зададете точен интервал от време за поява на един слайд, въведете 

продължителността в полето Време за слайдовете. 

o За да започнете отначало записването на времето за текущия слайд, 

щракнете върху Повтори. 

3. След като настроите времето за последния слайд, в поле за съобщения се 

показва общото време за презентацията и въпрос дали искате да направите някое от 

следните неща: 

o За да запазите записаните времена за слайдовете, щракнете върху Да. 

o За да отхвърлите записаните времена за слайдовете, щракнете върху Не. 

Появява се изглед за сортиране на слайдове и се показва времето на всеки слайд 

във вашата презентация. 

Настройване на презентация за изпълнение на публичен терминал 

Настройването на презентация за изпълнение на публичен терминал ви позволява 

да изберете дали при щракване с мишката върху екрана да се преминава към следващия 

слайд. Ако например искате презентацията да се показва с определена скорост, задайте 

автоматични времена и след това задайте презентацията да се изпълнява на публичен 

терминал. За да дадете повече контрол на потребителите, може да добавите към 

слайдовете навигация, като например хипервръзки или бутони за действия. 

1. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху Настройка на 

слайдшоу. 

2. Под Тип на презентацията щракнете върху Преглеждана в кабина (на цял 

екран). 

ВАЖНО : Ако настроите презентацията да се изпълнява на публичен терминал, не 

забравяйте да използвате автоматични времена или хипервръзки за навигация. В 

противен случай вашата автоматично изпълняваща се презентация няма да продължи 

след първия слайд. 

 

 

https://support.office.com/bg-bg/article/Създаване-на-автоматично-изпълняваща-се-презентация-a7f38391-e4d7-4d19-b029-a89a4d031cb7?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG#bm4
https://support.office.com/bg-bg/article/хипервръзки-5d8c0804-f998-4143-86b1-1199735e07bf

