
Вмъкване и създаване на таблица в Word  
 

 1. Обща характеристика. 
Таблиците се използват за организиране на информация от текстов или числов вид. 
Освен това има възможност текстът в таблиците да бъде форматиран и да се поставят 
граници и сенки за определени клетки или за цялата таблица. 
Възможността да се подреди текст в колони и редове позволява да се контролира 
последователността на текста. Съдържанието на таблици може се използва като данни, с 
които могат да се извършват изчисления. 
2. Основни понятия 
ТАБЛИЦА дава възможност за подреждане на текст или други данни в колони и редове. 
РЕД редовете разделят таблицата на отделни части по хоризонтала. 
КОЛОНА колоните разделят таблицата по вертикал на части. 
КЛЕТКА образува се при пресичането на колоните и редовете. 
3.     Вмъкване на таблица 

В Microsoft Office Word 2007 можете да вмъквате таблица, като изберете между набор от 

предварително форматирани таблици,  попълнени с примерни данни, или като изберете 

броя редове и колони, които искате да има таблицата. Можете да вмъквате таблица в 

документ или да вмъквате една таблица в друга таблица, за да създадете по-сложна 

таблица. 
а)     Използване на шаблоните за таблици 

Можете да използвате шаблоните за таблици, за да вмъквате таблица, базирана на 

галерия с предварително форматирани таблици. Шаблоните за таблици съдържат 

примерни данни, които да ви помогнат да видите как ще изглежда таблицата, когато 

добавите своите данни. 

1. Щракнете там, където искате да вмъкнете таблицата. 

2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица, посочете Бързи 

таблици и след това щракнете върху желания шаблон. 

3.  Заменете данните от шаблона с вашите данни. 
б)   Използвайте менюто Таблица 

1.  Щракнете там, където искате да вмъкнете таблицата. 

2.   В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица, след което 

под Вмъкване на таблица плъзнете, за да изберете броя редове и колони, които да има 

таблицата ви. 

     в) Използвайте командата Вмъкване на таблица 

Може да използвате командата Вмъкване на таблица, за да изберете размерите и 

формата на таблицата, преди да я вмъкнете в документа. 

1.  Щракнете там, където искате да вмъкнете таблицата. 



2.  В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица, а след това 

върху Вмъкни таблица. 

3.  Под Размер на таблицата въведете броя колони и редове. 

4.   Под Поведение при автопобиране изберете опциите за пренагласяне на размера на 

таблицата. 

г)   Чертане на таблица 

Може да начертаете и сложна таблица,  например такава, която съдържа клетки с 

различна височина и различен брой на колоните в един ред. 

1.   Щракнете там, където искате да създадете таблицата. 

   2.  В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица, а след това 

върху Начертай таблица. 

Показалецът придобива вид на молив. 

  3.       За да зададете външните граници на таблицата, начертайте правоъгълник. След 

това изчертайте в правоъгълника линиите на редовете и линиите на колоните. 

 
 

 

4.       За да изтриете ред или група редове, под Инструменти за таблица, в 

раздела Проектиране, в групата Очертаване на граници щракнете върху Гума. 

5.       Щракнете върху линията, която искате да изтриете. За да изтриете цялата таблица, 

вижте Изтриване на таблица или изчистване на съдържанието й. 

6.       След като приключите с чертането на таблицата, щракнете в някоя клетка и 

започнете да въвеждате текст или вмъкнете графика. 

 

Задача1: Създайте таблица в документ на Word. Таблицата да съдържа 5 колони и 5 реда. 

Колона 1: ; Колона 2: Име, презиме, фамилия; Колона 3: Оценка по история; Колона 4: 
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Оценка по география; Колона 5: Оценка по физика. Таблицата да съдържа данни за 4 

ученика. 

 
 

Задача2: Вмъкнете в таблицата един ред преди втория. Слейте първата и втората клетка 

в първата и втората колона. Клетките в трета, четвърта и пета колона (без първите 

клетки) разделете на две. Така ще можем да попълним оценки за първи и втори срок 

поотделно. Текста: срок и срок размер на шрифта 10, удебелен. 
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