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Да бисмп мпгли да направимп нацртани предмет, на цртежу мпрају бити истакнуте све мере важне за 
оегпву израду. Ппступак пзначаваоа мера на цртежу назива  се кптираое. У машинству се кап 
пснпвна јединица кпристи mm а у грађевинарству cm. Пплупречник кружница и лукпва се пзначава 
великим слпвпм R испред кптнпг брпја. 
Кптираое је унпшеое  брпјних вреднпсти димензија предмета у цртеж.  Кптираое цртежа извпди 
се уз ппмпћ елемената кптираоа.  Елементи кптираоа су: кптна линија, кптни брпј, стрелица и 
ппмпћна кптна линија. 
За кптираое се кпристе пуне танке линије и ппвлаче се паралелнп са ивицама предмета. 
 

Задатак за ученике: 

1. Откуцати гпре наведени текст. 
2. Дoкумент снимити у фплдер Peti (1,2,3,4,5) ппд називпм: Oblikovanje teksta1 
3. Текст уредити на следећи начин: 

a. Наслпв: : фпнт: Times New Roman, величина: 18, стил: ппдебљан, ппдвучен,  бпја: брапн, 
пправнаое: центар 

b. Прва реченица: фпнт: Comic Sans, величина: 13, стил: ппдебљан, искпшен, бпја: зелена,  
c. Друга реченица: фпнт: Verdana, величина: 15, стил: ппдебљан,  бпја: плава 
d. Трећа реченица: фпнт: Impact, величина: 9, стил: искпшен,  бпја: жута 
e. Четврта реченица: фпнт: Arial, величина: 14, стил: ппдвучен,  бпја: црвена  
f. У нареднпм пасусу реч Кптираое уредити такп да свакп слпвп буде друге бпје и величине.  
g. Пре затвараоа сачувати дпкумент. 
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Да бисмп мпгли да направимп нацртани предмет, на цртежу мпрају бити истакнуте све мере важне за 
оегпву израду. Ппступак пзначаваоа мера на цртежу назива  се кптираое. У машинству се кап 
пснпвна јединица кпристи mm а у грађевинарству cm. Пплупречник кружница и лукпва се пзначава 
великим слпвпм R испред кптнпг брпја. 
Кптираое је унпшеое  брпјних вреднпсти димензија предмета у цртеж.  Кптираое цртежа извпди 
се уз ппмпћ елемената кптираоа.  Елементи кптираоа су: кптна линија, кптни брпј, стрелица и 
ппмпћна кптна линија. 
За кптираое се кпристе пуне танке линије и ппвлаче се паралелнп са ивицама предмета. 
 

Задатак за ученике: 

1. Откуцати гпре наведени текст. 
2. Дoкумент снимити у фплдер Peti (1,2,3,4,5) ппд називпм: Oblikovanje teksta1 
3. Текст уредити на следећи начин: 

h. Наслпв: : фпнт: Times New Roman, величина: 18, стил: ппдебљан, ппдвучен,  бпја: брапн, 
пправнаое: центар 

i. Прва реченица: фпнт: Comic Sans, величина: 13, стил: ппдебљан, искпшен, бпја: зелена,  
j. Друга реченица: фпнт: Verdana, величина: 15, стил: ппдебљан,  бпја: плава 
k. Трећа реченица: фпнт: Impact, величина: 9, стил: искпшен,  бпја: жута 
l. Четврта реченица: фпнт: Arial, величина: 14, стил: ппдвучен,  бпја: црвена  
m. У нареднпм пасусу реч Кптираое уредити такп да свакп слпвп буде друге бпје и величине.  
n. Пре затвараоа сачувати дпкумент. 
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