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Introducerea unei legături spre partea de sus a paginii. 
 

� Lăsaţi un rând liber sub secţiunea Prietenii mei, apoi scrieţi Back to top. 
� Selectaţi textul, apoi selectaţi Hyperlink din caseta Style. 
� Selectaţi textul, apoi selectaţi Hyperlink din caseta Insert. 
� Executaţi clic pe Top of the Document. 
� Executaţi clic pe OK. 
� Testaţi legătura, executând clic pe textul Back to Top. 

 
 
Legături spre site-uri Web externe. 
 

� Selectaţi textul www.cool.com în Favorite Links. 
� Din meniul Insert, selectaţi Hyperlink. 

Va apărea următorul ecran: 

 
 
Word introduce automat adresele Web. 

� Executaţi clic pe OK. 

� În acelaşi mod, puteţi introduce o hiperlegătură şi pentru alte pagini Web. 

Încercaţi. 

� Salvaţi pagina Web. 
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Pagina de start trebuie să se numească default, dacă intenţionaţi să publicaţi site-ul 

Web pe un server. Word va adăuga automat extensia .htm. Creaţi un director cu numele 

Web Site în care salvaţi pagina. 

 
Testarea paginii Web 

Pentru a testa pagina Web, puteţi solicita o previzualizare  în Word. Pagina va fi 

deschisă în Internet Explorer, pentru a putea vedea cum va arăta într-un browser Web. 

Pentru a previzualiza veţi proceda astfel: 

� Din meniul File (Fişier), selectaţi Web Page Prevew. 

Internet Explorer se va deschide automat şi va afişa pagina Web. 

 
 
 

� Testaţi toate hiperlegăturile. Nu uitaţi că semnele de carte din lista Contents 

trebuie să vă ducă la o altă parte din pagină, pe când Favorite Links trebuie să 

vă ducă la alte site-uri Web. 
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� Testaţi toate semnele de carte Back to Top. Dacă sunt probleme, refaceţi 

editarea aşa cum vi s-a prezentat mai înainte. 

� Selectaţi File, Close pentru a închide Web Page Preview. 

� După ce aţi revenit în Word, selectaţi File, Close pentru a închide 

documentul. 

 

Adăugarea de pagini noi. 

Până acum aţi realizat o pagină care, în secţiunea Personal Interests are înscrise trei 

preocupări preferate. Acum vom crea câte o pagină pentru fiecare din aceste preocupări şi 

vom crea câte o legătură în fiecare din paginile adăugate, pentru a putea revenii la pagina 

de start. 

� Din meniu File, selectaţi New. 

� Executaţi clic pe tab-ul General şi selectaţi şablonul Web Page. 

 

 
 

� De data aceasta veţi avea o pagină complet alba cu care veţi lucra. 

� Aplicaţi aceeaşi tema ca şi paginii de start. 

Tema are configurate în mod automat anumite stiluri cu care veţi lucra. 
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� Executaţi clic pe săgeata de la caseta Style, de pe bara de instrumente 

de formatare şi veţi putea vedea aceste stiluri. 

 
 

� Selectaţi Heading 1 şi apoi scrieţi titlul noii pagini, Muzică (prima 

dintre preocupările personale). 

� Executaţi clic pe butonul Center, de pe bara cu instrumente de 

formatare, pentru a centra titlul. 

 

Salvarea paginii noi. 

 

� Din meniul File, execută clic pe Save As Web Page. În caseta de dialog Save 

As Web Page, Word va denumi, automat fişierul, cu numele Muzica. 

� Asiguraţi-vă că salvaţi în Folderul (dosarul) Web Site, pe care l-aţi creat. 

� Executaţi clic pe Save. 
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Creaţi încă două pagini pentru Filme şi Sport, ca şi mai înainte, salvaţi-le şi reveniţi 

la pagina de start. 

 

Legarea Paginilor între ele. 

Trebuie să creaţi legături către paginile nou create. Puteţi proceda la fel ca la 

realizarea semnelor de carte. În cele ce urmează vom proceda după o altă metodă. 

Deschideţi documentul denumit default pe care l-aţi creat anterior şi l-aţi salvatîn 

folderul Web Site. 

Selectaţi Personal Interests din Contents, pentru a urma hiperlegătura, sau derulaţi 

până la secţiunea respectivă. 

 

Introducerea unei hiperlegături. 

 

� Selctaţi textul care descrie prima dintre preocupările personale (Muzica). 

� Din bara cu instrumente standard, executaţi clic pe butonul Insert hyperlink. 

Veţi vedea ecranul de mai jos: 
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� În partea dreaptă a ecranului, veţi vedea opţiunea Browser For: 

Executaţi clic pe File. 

� Selectaţi Muzica şi executaţi clic pe OK. 

� Executaţi din nou clic pe OK. 

Textul Muzica va avea acum altă culoare şi va fi subliniat. El este acum legat la 

pagina Muzica. 


