Formatarea paragrafelor

CAPITOLUL 7
FORMATAREA PARAGRAFELOR
7.1. Formatarea paragrafelor
Un paragraf este textul introdus ]ntre dou[ <Enter>-uri. Caracteristicile care
definesc formatul unui paragraf sunt:
•
Alinierea paragrafului ]n spa\iul util al paginii.
•
Indentarea- stabilirea alineatelor.
•
Spa\iul dintre linii.
•
Curgerea textului.
Word ofer[ mai multe posibilit[\i de stabilire a modului de aliniere a unui
paragraf: folosind bara de instrumente Formatting, rigla sau comanda Format
Paragraph.
Toate format[rile de paragraf se aplic[ la:
•
Paragraful ]n care este pozi\ionat cursorul text, dac[ nu a fost selectat nici un
paragraf;
•
Paragrafele selectate integral sau par\ial ]naintea aplic[rii comenzii de
formatare.
Implicit, caracteristicile unui nou paragraf (creat prin ap[sarea tastei <Enter>) sunt
preluate de la cel anterior.

7.2. Alinierea textului
Alinierea textului se refer[ la modul ]n care sunt aliniate r`ndurile fa\[ de
marginile spa\iului util de lucru. Word ofer[ patru metode de aliniere:
•
Aliniere la st`nga - toate liniile unui paragraf ]ncep ]n marginea st`ng[ a
spa\iului de lucru.
•
Alinierea la dreapta - toate liniile unui paragraf se termin[ ]n partea dreapt[ a
spa\iului de lucru.
•
Alinierea la centru - toate liniile sunt centrate pe orizontal[ ]n spa\iul util al
paginii.
•
Alinierea Justified - toate liniile ]ncep ]n marginea st`ng[ a spa\iului de lucru
=i se termin[ ]n marginea dreapt[ a spa\iului de lucru. Ultima linie din paragraf
se termin[ ]n pozi\ia ]n care s-a tastat <Enter>. Pentru a realiza acest mod de
aliniere ]ntre cuvinte se insereaz[ spa\ii fictive.
Bara de instrumente Formating con\ine patru butoane pentru cele patru moduri de
aliniere ale paragrafelor:
Left- pentru aliniere la st`nga;
Center- pentru aliniere ]n centru;
Right- pentru aliniere la dreapta;
Justified- pentru aliniere Justified.
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Pentru a alinia un paragraf trebuie efectua\i urm[torii pa=i:
1. Se pozi\ioneaz[ cursorul text pe orice caracter din paragraful respectiv.
2. Se selecteaz[ butonul de aliniere corespunz[tor.
Opera\ia de aliniere poate fi realizat[ mai rapid dac[ se folosesc urm[toarele
combina\ii de taste:
Combina\ii de taste
<Ctrl>+L
<Ctrl>+E
<Ctrl>+R
<Ctrl>+J

Aliniere
St`nga
Centrat
Dreapta
Justified

O alt[ metod[ este aplicarea comenzii Format, Paragraph. Pe ecran va fi afi=at[
fereastra de dialog Paragraph (figura 7.1):
Se selecteaz[ butonul Indents and Spacing =i se selecteaz[ tipul de aliniere ]n
caseta Alignment.

Figura 7.1 – fereastra de dialog Paragraph

7.3. Indentarea paragrafelor
Indent-urile reprezint[ distan\ele dintre marginile paragrafelor =i marginile
spa\iului util al paginii. Exist[ trei tipuri de indent-uri:
•
Indent-ul st`ng- distan\a dintre marginea st`ng[ a paragrafului =i marginea
st`ng[ a spa\iului util al paginii. Dac[ marginea st`ng[ este deplasat[ spre
interiorul paginii, indent-ul st`ng are valoare pozitiv[. Dac[ marginea st`ng[
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•

•

este deplasat[ spre exteriorul paginii, ]n spa\iul rezervat pentru marginile
paginii, indent-ul st`ng are valoare negativ[.
Indent-ul drept- distan\a dintre marginea dreapt[ a paragrafului =i marginea
dreapt[ a spa\iului de lucru. Dac[ marginea dreapt[ este deplasat[ spre
interiorul paginii, indent-ul drept are valoare pozitiv[. Dac[ marginea dreapt[
este deplasat[ spre exteriorul paginii, ]n spa\iul rezervat pentru marginile
paginii, indent-ul drept are valoare negativ[.
Indent-ul pentru prima linie- distan\a ]ntre punctul ]n care ]ncepe prima linie
=i marginea st`ng[ a paragrafului. Dac[ prima linie este deplasat[ spre
dreapta fa\[ de marginea st`ng[ a paragrafului, avem un indent de tip First
Line. Dac[ prima linie este deplasat[ spre st`nga fa\[ de marginea st`ng[ a
paragrafului, avem un indent de tip Hanging Indent.

Cel mai simplu, indent-urile pot fi stabilite cu ajutorul riglei =i al mouse-ului. Pe
rigl[ exist[ c`teva simboluri cu ajutorul c[rora pot fi stabilite indent-urile:

indic[ punctul ]n care
]ncepe prima linie
indic[ punctul ]n care se
termin[ fiecare linie din
paragraf (indent-ul drept)

indic[ punctul ]n care
]ncep restul liniilor din
paragraf (indent-ul st`ng)
Figura 7.2 – Indent-uri

Pentru a stabili un indent se pozi\ioneaz[ cursorul mouse-ului pe rigl[, deasupra
simbolului corespunz[tor, iar c`nd acesta este selectat se trage de mouse, \in`nd butonul
st`ng ap[sat. Butonul mouse-ului se elibereaz[ c`nd indent-ul este adus ]n pozi\ia dorit[.
Aten\ie! De foarte multe ori, din gre=eal[, ]n loc s[ se selecteze indenturile, se selecteaz[
marginile paginii. Dac[ sunt selectate marginile, cursorul ]=i schimb[ forma. Apare un
cursor sub forma unei s[ge\i orizontale, cu dou[ v`rfuri. Sub simbolul pentru indent-ul
st`ng, pe rigl[ se g[se=te =i un dreptunghi mic. Dac[ se trage de acest dreptunghi se
deplaseaz[ ]n acela=i timp =i indent-ul st`ng =i cel pentru prima linie.
Pe bara de instrumente Formating exist[ dou[ butoane: Increase Indent
=i Decrease Indent
jum[tate de inch.

, care permit m[rirea sau mic=orarea indent-urilor cu c`te

O alt[ metod[ de stabilire a indent-urilor este aplicarea comenzii Format,
Paragraph. La aplicarea acestei comenzi apare pe ecran fereastra de dialog Paragraph
(figura_7.1). }n aceast[ fereastr[, se selecteaz[ butonul Indents and Spacing.
}n zona Indentation se specific[:
•
Indent-ul st`ng ]n caseta Left;
•
Indent-ul drept ]n caseta Right;
•
Indent-ul pentru prima linie ]n lista Special. Op\iunile acestei liste sunt:
•
None – toate liniile paragrafului ]ncep ]n pozi\ia indent-ului st`ng;
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•

First Line – prima linie este deplasat[ la dreapta fa\[ de marginea
st`ng[ a spa\iului util;
•
Hanging Indent – prima linie este deplasat[ la st`nga fa\[ de marginea
st`ng[ a spa\iului util.
Dac[ se selecteaz[ una din op\iunile First Line sau Hanging Indent, ]n caseta By
ata=at[ se specific[ valoarea indent-ului.
Toate modific[rile care se fac ]n caset[ se reflect[ ]n paragraful martor afi=at cu
negru ]n caseta Preview.

7.4. Spa\ierea paragrafelor
Implicit, la introducerea unui text, liniile sunt spa\iate suficient astfel ]nc`t s[
existe suficient spa\iu pentru cel mai mare element de pe fiecare linie. Spa\iile dintre
dou[ linii succesive din paragrafe diferite nu difer[ de spa\iul dintre dou[ linii succesive
ale aceluia=i paragraf.
Exist[ situa\ii ]n care spa\iul dintre linii trebuie s[ fie m[rit. Pentru a rezolva astfel
de situa\ii Word ofer[ o multitudine de op\iuni pentru spa\ierea r`ndurilor. Op\iunile de
schimbare a spa\iului vor afecta paragraful curent sau paragrafele selectate.
Spa\ierea poate fi modificat[ ]n zona Spacing a ferestrei de dialog Paragraph.
Aceast[ zon[ con\ine urm[toarele informa\ii:
•
Spa\iul suplimentar, m[surat ]n puncte, dinaintea paragrafului - ]n lista
Before;
•
Spa\iul suplimentar, m[surat ]n puncte, de dup[ paragraf - ]n lista After;
•
Spa\iul dintre liniile unui paragraf - ]n lista Line Spacing. Op\iunile posibile
sunt:
•
Single – spa\iu implicit;
•
1.5 Lines – spa\iu de un r`nd =i jum[tate;
•
Double – spa\iu dublu;
•
Exactly – spa\iul dintre r`nduri va fi exact c`t valoarea- ]n puncteintrodus[ ]n caseta At;
•
At Least – spa\iu dintre r`nduri va avea cel mult valoarea din caseta
At;
•
Multiple – modific[ spa\ierea ]n func\ie de factorul introdus ]n caseta
At. De exemplu, pentru trei, spa\ierea va fi triplat[.

7.5. Folosirea op\iunilor de curgere a textului
Word pune la dispozi\ie =ase op\iuni prin care se poate controla modul ]n care se
face trecerea textului de la o pagine la alta. Pentru activarea acestor op\iuni se aplic[
comanda Format, Paragraph. }n fereastra de dialog Paragraph se activeaz[ sec\iunea
Line and Page Breaks, prin aplicarea unui clic pe butonul Line and Page Breaks.
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Figura 7.3 – fereastra de dialog Paragraph - sec\iunea Line and Page Breaks
Op\iunile oferite de Word sunt:
•
Widow/ Orphan Control. }n limbajul tipografic, Widow (v[duv[) este
ultima linie a unui paragraf r[mas[ singur[ la ]nceputul unei pagini; Orphan
(orfan[) este prima linie a unui paragraf, atunci c`nd apare singur[ la
sf`r=itul unei pagini. Dac[ aceast[ op\iune este marcat[, Word va evita
apari\ia unor astfel de linii ]n document;
•
Keeps Lines Together. Dac[ aceast[ op\iune este marcat[, Word nu va
permite paragrafului respectiv s[ continue pe o alt[ pagin[. Dac[ paragraful
nu ]ncape ]n ]ntregime pe o pagin[, atunci el va trece automat pe pagina
urm[toare.
•
Keep with Next. Dac[ este necesar una sau mai multe linii dintr-un paragraf
vor fi mutate pe pagina urm[toare astfel ]nc`t s[ fie tip[rite pe aceea=i pagin[
cu ]nceputul paragrafului urm[tor.
•
Page Break Before. }naintea paragrafului va fi inserat un marcaj de pagin[
nou[.
•
Suppress Line Number. Cu aceast[ op\iune se dezactiveaz[/ activeaz[
numerotarea liniilor unui document.
•
Don’t Hyphenate. Cu aceast[ op\iune se dezactiveaz[/ activeaz[ desp[r\irea
]n silabe la sf`r=itul r`ndurilor din paragraful curent.

Procesoare de texte – Microsoft Word

7.6. Exemple
I.

S[ se introduc[ urm[torul motto:
“Celor trei persoane minunate
care m[ ]ndemnau s[ practic
ce recomand ]n aceste pagini.

Pa=ii care trebuie efectua\i sunt:
1. Se introduce textul motto-ului.
2. Se pozi\ioneaz[ corsorul text ]n interiorul paragrafului.
3. Se selecteaz[ butonul Justified de pe bara de instrumente Formatting.
4. Se aplic[ comanda Format, Paragraph.
5. }n zona Indentation din fereastra de dialog Paragraph se introduc urm[toarele
valori:
Left: 2”
Right: 2”
Special: none
6. Se selecteaz[ butonul OK.
7. Se apas[ tasta <Enter>. La ap[sarea tastei <Enter> se creeaz[ un paragraf cu acelea=i
indent-uri. Pentru a reveni la modul normal de scriere trebuie anulate indenturile.
8. Se aplic[ comanda Format, Paragraph.
9. }n zona Indentation din fereastra de dialog Paragraph se introduc urm[toarele
valori:
Left: 0”
Right: 0”
Special: none
10. Se selecteaz[ butonul OK.
II.

S[ se introduc[ urm[torul text:
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Un paragraf este textul dintre dou[ Enter-uri. Word ofer[ mai multe posibilit[\i de
stabilire a modului de aliniere a unui paragraf: folosind bara de instrumente Formatting,
rigla sau comanda Format Paragraph.
Pentru introducerea acestui text, trebuie efectua\i urm[torii pa=i:
1. Se pozi\ioneaz[ cursorul text ]n pozi\ia ]n care trebuie introdus textul.
2. Se selecteaz[ butonul Center de pe bara de instrumente Formatting- pentru centrarea
titlului.
3. Se introduce textul: Formatarea paragrafelor.
4. Se apas[ tasta <Enter>. La ap[sarea tastei <Enter> se creeaz[ un paragraf nou care
are acela=i tip de aliniere- deci centrat. Pentru acest paragraf trebuie stabilit un nou tip
de alineat- Justified.
5. Se selecteaz[ butonul Justified de pe bara de instrumente Formatting.
6. Se introduce restul textului: Un paragraf…

