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Користење на интернет обрасци
Интернет обрасците се користат за нешта како што се
аплицирање за социјални исплати, плаќање на сметки
или за пазарување на интернет.

Што е интернет образец?
Голем број обрасци сега се на интернет, поради низа
важни причини.
• Образецот што сте го пополниле е на интернет за да
биде лесно достапен во иднина.
• Намалени поштенски трошоци.
• Нема опасност образецот да се загуби во пошта.
• Често автоматски ви се праќа официјална потврда
дека образецот е примен.
Во мнозинството интернет обрасци се користи еден или
повеќе од овие елементи:
• Простор за текст – наречен полиња (fields) – во кои
вие впишувате податоци.
• Радио копчиња, drop-down листи и Checkboxes, за
избирање од одредена низа опции.

Drop Down листи

Checkboxes.

Пополнување на вашите
податоци
За да користите некоја страница, вие можеби треба да
пополните интернет образец за регистрација. Еве што
Радио копчиња
може да очекувате:
• Бараните информации внесете ги во полињата за текст.
• Мора да се пополни секое поле означено со ѕвездичка (*).
• Обично треба да измислите лозинка (password). Одберете некоја што ќе ја
памтите, но други тешко да ќе можат да ја претпостават. Комбинација на букви
(некои од нив големи) и бројки би била посигурна лозинка.
• Кога ќе ја впишете лозинката, таа на екранот обично ќе се појави како низа
ѕвездички, такашто никој нема да може да ја види.
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• Понекогаш, кога ќе почнете да пишувате нешто во
некое поле, компјутерот може да предложи како да
го завршите. Тоа се вика авто-комплетирање. Пред
да го прифатите тоа што компјутерот го предложил,
проверете дали токму тоа го сакате.
• Некои обрасци имаат ограничено времетраење. Пред
да почнете да ги пополнувате, проверете дали имате
при рака сѐ што ви треба.
• Некои обрасци ви овозможуваат да приложите додадете (upload) некој документ, како на пример
вашата професионална биографија (CV). Следете ги
упатствата во образецот.

Еве што може да
очекувате во интернет
образец

Повеќекратен избор
Интернет обрасците ви овозможуваат да пишувате текст во полиња и да
одбирате опции од неколку различни видови на листи. Тие би можеле да
вклучуваат:
• Drop-down листи, каде вие одбирате една работа од подолга листа на
опции; на пример, годината на раѓање.
• Радио копчиња, каде вие одбирате од покуса листа на две или повеќе
опции.
• Checkboxes, каде може да тикнете повеќе од една опција од покуса листа
на две или повеќе опции.
• List boxes, каде можете да избирате повеќе од една опција од подолга
листа на опции.
Што се случува ако тикнете погрешна работа во листата?
• Ако е тоа drop-down листа или опција со радио копчиња, кликнете ја
правилната опција за да ја исправите грешката.
• Ако е тоа checkbox, треба да кликнете на погрешната работа (за изборот
да не важи) и потоа да кликнете на точната.
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Како да се исправи грешка
Како при пополнување на секој образец,
понекогаш може да направиме грешка.
• Кога ќе ги поднесете, голем број на
интернет формулари го проверуваат тоа
што е впишано.
• Ако сте пропуштиле некое потребно поле
(означено со ѕвездичка), формуларот
обично ја подвлекува грешката и бара да
ја исправите.
• Ако треба да се вратите на некоја
Копче за враќање на програмата
за прелистување
претходна страница, побарајте го копчето
за враќање (back button) на страницата, наместо да го користите копчето
за враќање на програмата за прелистување (browser).
Голем број на обрасци помагаат да одбегнете да направите грешка.
• Во некои формулари е вклучена алатка за пребарување, која прави
нешта како што се барање на вашиот поштенски код или адреса од
информациите што сте ги впишале.
• Не заборавајте да кликнете на копчињата Submit (предај) и Confirm
(потврди) кога сте го пополниле образецот.
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