
ЗИП 7 клас 

 
Наберете следния текст: 

АНТАРКТИДА 

Континентът Антарктида има почти 14 млн. квадратни километра площ и е един път и 
половина по-голям от Европа или двойно по-голям от Австралия. В най-широката си 
част диаметърът му е над 5000 километра, а в най-тясната — над 3000 километра. 
Общата дължина на крайбрежната ивица възлиза на около 32 000 километра. 
Континентът е покрит с леден щит, чиято средна дебелина е 2000 метра, а в някои 
райони — и над 4000 метра. От ледената шапка, която не намалява поради 
непрекъснатия приток на сняг, отдолу се откъсва лед в резултат на движението на 
ледниците, а също и шелфов лед под формата на блокове, подхранвани от 
вътрешноконтиненталния лед.  
За разлика от северно полярната област около Южния полюс е разположен обширен 
континент с огромна средна височина, покрит с броня от вечен лед. 90 на сто от вечния 
лед на Земята е събран тук. Ако имаме предвид, че 80 на сто от сладките води на Земята 
са под формата лед, може да се каже, че три четвърти от сладководните запаси на 
планетата се намират в Антарктида. 
 
1.Форматирайте заглавието с помощта на WordArt. Вмъкнете преди и след заглавието 
следния символ. 
2. Първите 3 реда да бъдат форматирани като параграф, който да е дясно подравнен.  
3.Първият ред да бъде форматиран с шрифт със зелен цвят, подчертан с прекъсната 
черна  линия. 
4. Четвъртият и петия  ред да бъдат оформени като параграф, който да е центриран.  
5. Последният параграф да е ляво подравнен с отстъп на първият ред 2,5см. 

   6. На края на всеки параграф  вмъкнете един от специалните знаци ®, ©, ™. 
7. Да се форматира страницата, така че да има следните разстояния: отгоре 2см, 

отдолу 2см, отляво 2,5см, отдясно 2,5см. 
8. Да се оцвети последният параграф от текста по следния начин: - Син шрифт на жълт 

фон с червена рамка с големина 3 pt. 

 

ВАШИЯТ ТЕКСТ ТРЯБВА ДА ИЗГЛЕЖДА ТАКА: 
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