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Fisa  de documentare 
     In AutoCAD, textul se poate  introduce  prin doua modalitati :  

Cu ajutorul  comenzii TEXT : textul va fi scris  pe un singur rand, trecerea la randul urmatorse 

face prin apasarea tastei enter. 

Cu ajutorul comenzii Mtext : multiline text scrierea se face pe mai multe randuri . 

  

A. Comanda TEXT 

Poate  fi activate :  din meniul Draw -Text – Single line text  sau prin scrierea 

comenzii  Text  in fereastra de  comenzi .  
 
 

 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                   

                     

In fereastra de comenzi  la indicatia Command: Tastaţi comanda “DTEXT” sau TEXT  

         Dialogul comenzii :    Current text style:  "Standard"  Text height:  2.5 

           Justify/Style/<Start point>: se selectează pe spaţiul de lucru punctul de unde dorim să 
începem scrierea textului ...................    

          Height: se selectează înălţimea dorită a textului .......................... 
          Rotation angle: se selectează unghiul pe care îl face linia de bază a textului cu axa X  
 Tentru trecerea  la randul urmator se apasa  tasta enter . 

          

 

B. Comanda MTEXT 
 Scrierea se face  pe mai multe randuri , scrierea se face cu posibilitate de  formatare a 

textului . Srierea se face  intr-un dreptunghi  selectat in spatial de lucru . 

 Cu ajutorul  
 mouse-ului 

 Cu ajutorul  
   tasaurii 

 

 

 



• Acest procedeu este realizat prin DOUA MODALITATI  

– Tastarea comenzii MTEXT in fereastra Command 

– Selectarea din meniul principal a optiunii: DRAW – TEXT – MULTILINE  

TEXT… 
•  In fereastra de comenzi  se  afiseaza  imaginea urmatoare : 

Se vor introduce: 

– Coordonatele colţului stânga sus al dreptunghiului în care va fi introdus 

paragraful 

– Coordonatele colţului dreapta jos al dreptunghiului în care va fi introdus 

paragraful (opţiunea implicită) sau se aleg succesiv opţiunile cunoscute 

corespunzatoare formatării caracterelor (Height, Justify, Line spacing,Rotation,  

etc. 

Efectul comenzii este  deschiderea ferestrei Multiline text  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editarea (modificarea) textului 

  

Modificarea textului introdus într-un desen se poate realiza în  cu ajutorul comenzii DDEDIT) 

 

 Se ontroduce textul   – DDEDIT la indicatia command  

 
• Acţiunea se declanşează prin instrucţiunea DDEDIT  

• După tastarea instrucţiunii şi acţionarea tastei Enter se vor executa următorii paşi, ceruţi 
de calculator : 

• Selectarea textului ce se doreşte a fi modificat 

• Modificarea textului selectat în fereastra ce va fi afişată 

 

     

  

 

 



 

 

Fisa de lucru  

 

 

 

 Cu ajutirul  fisei de documentare   efectuati urmatoarea fise de lucru  

1.Care sunt  modalitatile de introducere  a textului  in AutoCAD ? 

2 Comanda  text :  

A. cum se activeaza  comanda text  , modalitatile de  activare . pe cate randuri  se face scrierea ? 

B. Ce comanda  se scrie la indicatia command? 

3 Cum se  face scrierea in cazul comenzii MTEXT ?  

4Care sunt cele doua modalitati de activare  a  comenzii Mtext ? 

5.Cum se selecteaza  chenarul de introducere  a textului ? 

6 Cum poate fii formatat ( modificat )un text introdus ? 
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