
 

1. Свалете от сайта www.ivanovasclasses.weebly.com файлът Alcohol.doc 

2. Редакирайте файла съгласно следните точки: 

2.1. Разместете местата на 2 и 3 параграф, които започнат с „Когато хората ...“ и „Освен 

промените ....“ 

2.2. Допишете липсващия текст от редове 26-27 

2.3.  Заместете текста в скоби от ред 30 с вашите данни. 

3. Форматирайте текста както е показано на листа: 

3.1.  Форматиране на страница 

3.1.1. Размер на хартията А4 

3.1.2. Бели полета: горе и долу = 2 см, ляво = 2,3 см и дясно = 1,8 см. 

3.2.  Форматиране на параграфи 

3.2.1.Ред 1: центриран, разстояние след парафраф 12 pt 

3.2.2. Редове 2-27: двустранно подравнени 

3.2.3. Редове 2-9 : отстъп на първи ред от параграфите 0,63 см 

3.2.4. Ред 10: отстъп отляво 1,27 см 

3.2.5. Редове 14-16: отстъп отляво и отдясно на параграф 1,27 см, отстъп на първи ред 

на параграфа 1,27 см, разстояние между редовете на параграфа 1,5 lines 

3.2.6. Редове 28-29: дясно подравнени, висящ отстъп на първи ред 1,27 см, разстояние 

преди и след параграфа 6 pt 

3.2.7. Ред 30: разстояние преди параграф 12 pt 

3.3. Форматиране на символи: 

3.3.1. Шрифтът на целия текст да бъде Times New Roman, а големината на буквите – 

11pt 

3.3.2. Ред 1: големина на буквите 18 pt, всички букви с ефект ГЛАВНИ БУКВИ, 

одебелени 

3.3.3. Ред 10: големина на буквите 14 pt, редове 11-13: големина на буквите 12 pt 

3.3.4. Редове 14-27: големина на буквите 10 pt, ред 30: големина на буквите 12 pt 

3.3.5. Редове 28-29: ефект на букви МАЛКИ ГЛАВНИ 

3.3.6. Ред 1: подчертан с двойна линия, оцветена в червено 

3.3.7. Редове 14-16: наклонени букви 

3.3.8. Ред 17: думите „Някои от другите ефекти“ да бъдат одебелени и наклонени 

3.3.9. Ред 20: думите „Дълговременните ефекти“ да бъдат одебелени и наклонени 

3.4. Ред 30: форматиране на десен табулатор на 16,5 см. 

4. Запишете файла във вашите папки с името Drink. 

 

 


