Правила за исправно куцање текста у Ворду
Ако будете поштовали само ових десет правила, ваши документи писани у Ворду
биће уредни и професионални.
Уколико не поштујете правила куцања, приликом измена у особинама странице
или у описима стилова, можете изазвати праву катастрофу у прелому текста.
Најзад, ако не поштујете правила куцања као правописну норму, читаоци
документа могу стећи утисак о вашој непрофесионалности.
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Знакови интерпункције (.,;:!?) куцају се непосредно иза последњег слова у речи, а иза
њих се куца један размак.
Правилно: Шта то радиш? Брзо покупи ствари.
Неправилно: Шта то радиш ? Брзо покупи ствари.
као и : Шта то радиш ?Брзо покупи ствари.
На крају пасуса, иза знака интерпункције не треба куцати размак, него само знак за
нови ред (Ентер). Пасус не сме да почиње размаком.
Неправилан почетак новог пасуса:
Овај пасус не почиње како треба јер почиње са непотребним пољем размака.
Између две речи куца се искључиво један размак.
Пре отворених наводника и отворене заграде куца се размак, а непосредно иза куца
се текст који је под наводницима тј. у загради. Знак за затварање навода и затворена
заграда куцају се непосредно иза последњег слова у тексту, а евентуални размак или
знак интерпункције који се односи на целу реченицу уноси се непосредно иза
наводника или заграде.
Неправилно: Одмах иза отворене заграде ( налази се размак вишка).
Аритметички знакови (+ - x : =) увек се куцају као самосталне речи, са размаком
испред и иза њих. Изузетак је двотачка када се користи у функцији ознаке размере,
када се куца без размака (нпр. R 1:100)
Правилно: 120 x 60 пиксела
Неправилно: 120x60 пиксела
Проценат и промил (%, ‰), ако стоје уз број, куцају се без размака (нпр. 100%).
Мерне ознаке се куцају са размаком испред и иза (нпр. "остало је 5 km до...").
Правилно: остало је 5 km до...
Неправилно: остало је 5km до...
Нумерички запис датума се исписује у редоследу бројева дан, месец и година, са
тачкама и без размака (1.7.2005.). Начелно, водеће нуле у броју дана и месеца се не
куцају, мада постоје правила одступања у техничким документима (01.07.2005.).
Децимални бројеви се куцају са зарезом као знаком за раздвајање целог и
децималног дела, без размака (1,234). Тачка се може користити као знак за
раздвајање класа, што се често користи за писање новчаних износа (1.234,56).
Латинично слово đ никад не треба куцати као двознак dj.

