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РЕЗЮМЕ
Този модул е предназначен да предостави на потребителя ценна информация относно
клавиатурната подредба, за това как да използват най-често срещаните общи
клавишни комбинации и да им даде възможност да развият уменията си за писане до
средно ниво.

КЛЮЧОВИ ДУМИ
Клавиатура, клавиши на клавиатурата, умения за писане, комбинации, разположение
на пръстите, практика в писането.

ЦЕЛИ НА МОДУЛА
Действия / Резултати
Повторно въвеждане на потребителя в клавиатурата на компютъра, предоставяне на
информация, инструменти и методи за това как да пишете по-ефективно.
Знания
Основна клавиатура

Умения

Компетенции

Запознаване
с
клавиатурата,
като
устройство за писане

Знание за употребата на
клавишите
на
клавиатурата и способност
за развитие на бързина на
писане and be able to
develop typing speed and
efficiency.

Разбиране
на
използването на всички
клавиши на клавиатурата
Знания
писане

за

правилно

Комбинации

Научаване на основните
комбинации
на
клавиатурата

Умения за използване на
най-полезните
комбинации

Разположение на пръстите

Научаване
разположението
пръстите

Умения за писане на
клавиатура със средна
скорост
без
необходимостта
от
постоянно гледане на

на
на

3

клавишите
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РАЗДЕЛ 1: Основна клавиатура

Резултат
Преглед на общата клавиатурна подредба, разбиране на използването на всички общи
клавиши на клавиатурата и способност за правилно писане на клавиатурата и с
приемлива скорост.
Още веднъж запознаване с клавиатурата
Клавиатурата е едно от най-често срещаните периферни устройства, заедно с мишката.
Всички сме виждали или използвали клавиатура, но клавишите не винаги са едни и
същи. Различното разположение (QWERTY, Dvorak), език, операционна (Win, Mac), вид
(компютър, лаптоп, мултимедия, игри). В този учебен модул ще се съсредоточим върху
клавиатурната подредба " QWERTY " и задълбочаваме всяка различна част и ключова
употреба, също така.

Характеристика на клавишите
Тези клавиши са същите като на старите пишещи машини: букви A-Z, цифри 0-9 и
символи и препинателни знаци. Наричани са и "пишещи машини" или "буквеноцифрови" клавиши.
Клавиши със стрелка/курсор
Тези четири клавиша движат курсора в различни посоки, според стрелките. Над тях са
курсоро-контролиращие клавиши—Вмъкване, Изтриване, Начало, Край, Нагоре и
Надолу.
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Цифрова клавиатура
Цифровата клавиатура съдържа цифрите от 0-9 подредени по ред, като при калкулатор.
Клавишът Num Lock включва и изключва цифровата клавиатура. Когато са изключени,
клавишите изпълняват други функции (напр. насочващи стрелки) вместо въвеждане на
числа.
Функционални клавиши
Тези клавиши са разположени на горния ред на клавиатурата. Те са обозначени с F1,
F2, F3, до F11 и F12.
Специални клавиши
Има много други клавиши на клавиатурата, които могат да се окажат полезни. Някои от
тези клавиши са почти остарели с изобретението на мишката, но по много начини е побързо и по-лесно да се използва клавиатурата.
 Shift. Клавишът 'shift' е за преминаване на писане от малки към главни букви и
обратно. Задръжте натиснат клавиша “Shift” и натиснете един от бутоните за
числа (на горния ред на клавиатурата), за да получите символ за пунктуация (!,
@, #, $, например). Той се използвате и с клавишите със стрелки, за да
маркирате текст.
● Caps Lock. Този клавиш се използва, ако искате да въведете само упореба на
главни букви. 'Shift' се използва също и за преминаване от големи към малки
букви. Използването на Caps Lock не е същото като задържане на клавиша SHIFT,
то засяга само буквите.
● Tab. Клавишът 'tab' прави отстояние от един абзац. Много програми за
текстообработка ви позволяват да регулирате линията на писане. Tab също е
много полезно при попълване на формуляри в интернет. Натиснете го, за да
преместите курсора към следващия елемент във формуляра, вместо да
използвате мишката.
● Esc Key. Това означава Escape, което се използва за изход (или изчезване) от
програмите и задачите и изпраща специални кодове към различни устройства.
● Backspace. Изтрива знака отляво на курсора
● Delete. Изтрива знака отдясно на курсора
● Enter Key. На вашата клавиатура, клавишът „Enter“, може да бъде маркиран като
“Return” или само с голяма стрелка към нов ред при въвеждане на текст. Може
също така да се използва по всяко време, когато се маркира бутон или избор (в
рамките на софтуерна програма или в интернет) за да каже на компютъра да
изберете конкретен елемент
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● Ctrl (Control). Клавишът „Control“ се използва във връзка с иницииране на
определено действие. В повечето програми, задържането на CTRL докато
натискате клавишът S ще запамети файла, а CTRL+P ще го принтира, и т.н.
● Alt. Използва се в много компютърни команди. Клавишът ALT много често се
използва в комбинация с други клавиши. Например ALT+F често се използва за
File menu.
● Prt Scr (Print Screen). Това няма всъщност нищо да принтира. Този клавиш е за
правене на скрийншот – Снимка на целия екран, не само програмата, която
използвате. Когато ви трябва скрийншот:
○ Уверете се, че можете да видите цялата информация, която искате да
запазите
○ Натиснете бутонът на екрана за печат
○ Отворете графична програма, като PhotoShop или Paint
○ Натиснете Control + V, за да поставите екранна снимка
● Insert. Позволява ви да въвеждате съществуващите думи. Това е полезно в
специални ситуации, но не се използва много често
Изучаването на тези клавиши също ще ви помогне да увеличите ефективността на
вашия компютър. Има и други приложения за някои клавиши в зависимост от това кои
програми използвате. Например, в повечето таблици "Tab" ще действа като клавиш със
стрелка надясно.

Правилно набиране на текст
Само си помислете, че вероятно ще използвате компютър до края на живота си. Ако
сега не се научите, вероятно ще трябва да се научите по-късно. Не може да се избяга от
това. Освен това, ако се научите правилно да набирате текст, вие ще:
● Увеличите скоростта си
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● Увеличите ефективността си и ще допускате все по-малко грешки
● Увеличите ефективността си, защото можете да виждате работата си на екрана,
докато ръцете ви са свободни да работят
● Ще бъдете здрави и продуктивни през целия си живот
Правилна позиция ли заемате докато пишете?
Освен самата работа, много е важно да заемате правилната позиция, докато работите.
Следват някои насоки за правилно заета позиция на писане:
● Центриране на тялото си върху клавиша J, за дължина на ръката от клавиатурата
и директно в предната част на монитора
● Дръжте главата си право над раменете си, без да се накланяте напред или
назад
● Позиционирайте монитора на нивото на очите, така че погледът ви да е насочен
надолу на 10 градуса
● Вратът трябва да е изправен и отпуснат
● Дръжте раменете отпуснати
● Наклонете клавиатурата леко надолу към монитора. Това ви помага да
поддържате китките си неутрални, а пръстите ви - отпуснати и извити
● Настройте стола и клавиатурата така, че лактите да се огънат под прав ъгъл
● Ръцете трябва да са позиционирани така, че да се движат свободно и леко
● Дръжте китките си спокойни и прави в „неутрална“ позиция
● Дръжте гръб изправен или леко наклонен напред от бедрата. Запазете леката
естествена извивка на долната част на гърба. Използвайте възглавница или
регулирайте стола, за да поддържате долната част на гърба
● Дръжте коленете си по-ниско от бедрата
● Регулирайте стола така, че краката ви да бъдат добре поддържани. Използвайте
поставка за крака, ако е необходимо

Съвети за клавиатурата
● Следват някои точки, които трябва да запомните за успешни техники за
клавиатура:
● Натискайте леко клавишите, без да използвате допълнителна сила
● Докато пишете, поставете пръстите си на начална позиция
● Нека пръстите ви попадат естествено върху клавишите, така че всеки да лежи
върху следващия клавиш по същия хоризонтален ред
● Докато пишете, отпуснете клавиша веднага щом го натиснете. Ако даден клавиш
не бъде освободен незабавно и задържан дълго, ключът многократно ще
въвежда същия символ
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● Докато изучавате клавиатурата не я гледайте
● Опитайте се да си създадете ритъм докато пишете. Това означава да натискате
клавишите на определен интервал от време
● Пишете само с предназначените за това пръсти
● Докато натискате клавишите, изговорете на ум това което пишете, независимо
дали са числа или букви.
● Отпуснете се и избягвайте всякакъв стрес докато пишете
● Защитете ергоночизността докато пишете
● Имайте търпение, тъй като в началото се допускат грешки
● Бъдете постоянни в практикуването
● Бързина и акуратност, и двете са еднакво важни. Не трябва да неглежирате
точността заради скоростта
● Ще придобиете умения за работа с клавиатурата на компютъра, ще
предприемете многократно практикуване на думи, изречения, пасажи и фигури,
без да гледате клавиатурата
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РАЗДЕЛ 2: Комбинации

Резултат
Ще знаете основните клавишни комбинации, за да използвате компютърните програми
по-лесно, по-бързо и по-интелигентно.
Комбинации
Клавишните комбинации са общ аспект на повечето съвременни операционни системи
и свързаните софтуерни приложения. Тяхната употреба е достатъчно широко
разпространена, че някои потребители ги считат за важен елемент от рутинните им
взаимодействия с компютър, независимо дали се използват като въпрос на лични
предпочитания или адаптивни технологии.
Клавишни комбинации за редактиране на текст
CTRL F

Показване на диалога за търсене и заместване

CTRL K

Превключва коментарите за текущите или избраните
редове от код

TAB

Отстъпване на текущите или избраните линии с
четири интервала

SHIFT TAB

Не отстъпване текущите или избраните линии от
четири интервала

CTRL Z

Отмяна (продължете да натискате, за да продължите
с отмяната)

CTRL Y

Връщане (продължавайте да натискате, за да
продължите с връщането)

CTRL A

Изберете всичко

CTRL X

Изрязване на избрания текст в клипборда

CTRL C

Копиране на избрания текст в клипборда

CTRL V

Поставяне на текст в клипборда
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CTRL ENTER

Вмъкване на нова страница

CTRL F2

Изберете команда за визуализация на печата

CTRL F4

Затваря активния прозорец

CTRL F6

Отваря следващия прозорец, ако са отворени
няколко

UP, DOWN, LEFT, RIGHT
(arrows)

Преместване на курсора с един знак в указаната
посока

CTRL LEFT / CTRL RIGHT

Преместване на курсора с една дума в указаната
посока

SHIFT UP / SHIFT DOWN /
SHIFT LEFT / SHIFT RIGHT

Избиране на текст в указаната посока

CTRL SHIFT LEFT / CTRL SHIFT
RIGHT

Избиране на текст с една дума в указаната посока

F1

Получаване на помощ за избрана команда или
използване на офис асистент

F2

Преместване на текст или изображение

F3

Вмъкване на запис за автотекст

F4

Изпълни последното действие отново

F5

Показва диалоговия прозорец "Go to"

F6

Преминете към следващата рамка или екран

F7

Стартиране на проверката на правописа

F8

Разширяване на текущата селекция

F9

Обновяване

F10

Покажи съветите на клавиатурата

SHIFT F10

Показване на контекстно меню (същото като
щракването с десния бутон)

F11

Отиди на следващото поле
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F12

Отваряне на "Запиши като", еквивалентно на меню
"инструменти"

Общи комбинации
CTRL SHIFT M

Режим на промяна (същото като кликване "режими")

CTRL N

Създаване на нов празен раздел (същото като
щракнете върху "нов ")

CTRL O

Отваряне на нов файл (същото като кликване "Open")

CTRL S

Записване на файл (същото като щракването върху
"Запиши ")

CTRL +

Мащабиране (същото като щракването върху
"Мащабиране")

CTRL -

Намаляване (същото като кликване "намаляване на
мащаба")

F1

Превключване на теми (същото като кликване
"тема")

F2

Проверете кода (същото като щракнете върху
"Check")

CTRL H

Показване на помощ (същото като щракването върху
"Help ")

CTRL Q

Откажи (същото като щракването върху "Quit")

CTRL ALT DEL

Активира "Task Manager". Натиснете Ctrl + Alt + Del
едновременно, когато искате да се махнете от
компютъра, тъй като приложението, на което
работите, се задържа или се обърква

Знаехте ли?
● Ако натиснете ALT и кликнете върху всеки образ на Google, той ще бъде записан
автоматично на вашия компютъра
● Запазете презентациите си на PowerPoint като "PowerPoint Show" (. PPSX) и тя
ще се отвори директно като слайдшоу
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● Когато копирате нещо от интернет, използвайте CTRL SHIFT V, за да го поставите.
Това ще попречи на форматирането на текста
● Маркирайте селекцията в Word и натиснете SHIFT F3, за да го направите всички
букви големи или всички малки букви. Ако случайно сте затворили файл, без да
го запишете и мислите, че няма връщане. Потърсете „ads" във файловия
мениджър под "Моят/този компютър". Документът ще бъде там!
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РАЗДЕЛ 3: Писане на клавиатура

Резултати
Възможност за въвеждане на клавиатурата в средна скорост, без да се налага да се
гледа често на клавишите на клавиатурата.

Научете за писането на кавиатура
Какво представлява
Това е метод без да гледате клавишите, което означава, че оперирате без нуждата от
това да я гледате, като знаете наизуст всички клавиши, които са разпределени за всеки
пръст, както и интервалът, който се намира на вашите палци.
Когато можете да въвеждате точно, без да гледате клавиатурата, и използвате
правилния пръст за всеки клавиш, скоростта на въвеждане ще се увеличи драстично.
Ако искате да увеличите производителността си и да спестите време, докосването на
въвеждането е един от най-ефективните начини за това. С малко търпение и практика,
всеки
може
да
се
научи
да
пише
правилно.

Практика
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Според метода, пишещите никога не трябва да гледа клавиатурата, както и не трябва
да допускат грешки. За да се научите на това, позицията на пръста е много важна.
Когато въвеждате, трябва да използвате конкретни пръсти за едни и същи клавиши
през цялото време. Ако не направите това, скоро ще изгубите ориентацията си и ще
направите грешки. Когато намерите двата начални клавиша, "F" и "J", трябва да се
стремите да въвеждате, без да гледате клавиатурата. Не се тревожете, ако правите
грешки в началото, всеки прави. След тренировка за известно време, вие ще знаете
наизуст къде са клавишите и вашето писане ще стане много по-гладко. Това е навик,
който се усвоява с практиката.
●

Една от първоначалните техники, за да сте бързи и точни е позицията на
пръстите ви. Пръстите на показалеца трябва да бъдат на правилните клавиши, т.
е. ляв индекс на "F", така че имате клавиши A-S-D-F на лявата си ръка и десния
индекс на "J", така че имате J-K-L, наречени "основни клавиши".
● В началото е важно да въвеждае, без да гледате клавиатурата и с всичките си
десет пръста. Грешката е част от упражнението, практиката прави човека
перфектен и обучението в края на деня ще даде резултати. Поддържането на
проверка на собствените си грешки ще ви помогне да коригирате същото, като
нулирате и го направите отново.
● Когато пишете, стойката играе значителна роля в работата ви. Грешната поза на
седене може да доведе до болка и напрежение на врата и рамената.
● Писането също така подобрява уменията ви за четене.
● Редовното писане на клавиатура ще стане много по-бързо и правилно.
Има някои добри безплатни курсове за писане.
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УПРАЖНЕНИЯ

Казус: Практическо писане
Независимо от вашия собствен начин и ниво на писане, нека да започнем да
практикува докосваме метода на въвеждане с помощта на онлайн безплатно обучение
(www.typingclub.com).
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРМАЦИЯ И РЕСУРСИ
Таблица на клавишните комбинации
https://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_keyboard_shortcuts

Скорост на въвеждане, точност на правописа и използване на подсказка за думи
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-01002008000100008

Тексаското училище за слепи и зрителни увреждания
https://www.tsbvi.edu/typing-tutor-software-free-download

Dvorak клавиатура
https://simple.wikipedia.org/wiki/Dvorak_keyboard

Безплатни насоки за писане
https://www.gnu.org/software/gtypist

Метод на писане (GR)
https://el.wikipedia.org/wiki/Τσυλό_σύστημα_δακτσλογράυησης

Специални символи - Клавишни комбинации - Съвети и трикове - YouTube
видеоклип
https://www.youtube.com/watch?v=kpkc65j-CLw

Windows Logo Клавишни комбинации Комбинации PC Съвети и трикове - YouTube
видео
https://www.youtube.com/watch?v=KdxPx1bwLOA

Kлавишни комбинации в Windows - YouTube видео
https://www.youtube.com/watch?v=EmJpiR9ZpPU

Компютърни преки на Mac - YouTube видеоклип
https://www.youtube.com/watch?v=q0aMS_xKOR0

Научете се да пишете с помощта на игри - Софтуер за наставници за безплатно
въвеждане
https://www.nchsoftware.com/typingtutor/index.html

Безплатни уроци за писане – упражнения
http://www.easytype.org
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ЛИТЕРАТУРА

Клавиатура – Уикипедия
https://simple.wikipedia.org/wiki/Keyboard_(computer)

Компютърни клавиатури и оформления
https://commons.wikimedia.org/wiki/Keyboard

Комбинация от клавиши
https://codewith.mu/en/tutorials/1.0/shortcuts

Клавиатурата (GR)
https://el.wikipedia.org/wiki/Πληκτρολόγιο
Топ 10 лесни техники за учене
https://medium.com/@sofiaspen/top-10-typing-techniques-to-learn-with-easy-typeffde2a19e95

Научете да пишете
https://official-typing-test.com/learn/intermediate.html

Практика - безплатно упражнение
https://www.typingclub.com/sportal/program-3/117.play

Основни компютърни умения / клавиатура
https://www.stepp-program.org/family-modules/technology/basic-computer-skills-keyboarding
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РЕШЕНИЯ НА УПРАЖНЕНИЯТА

Решение на упражнение 1
В уеб браузъра си въведете курса за въвеждане и започнете. В това упражнение
използваме www.typingclub.com. Можете да намерите и няколко други безплатни
онлайн курса (easytype.org и др.).
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Може и вече да знаете как да пишете, но започнете от първо ниво за начинаещи.

Доброто писане е в резултат на непрекъснато и прогресивно развитие.
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