
APLICAȚIA WORDART.COM, CREATOAREA  „NORILOR DE CUVINTE”  

 

Ce sunt norii de cuvine ? 

Norii de cuvinte sunt o reprezentare grafică a cuvintelor în care acestea sunt aranjate artistic și dimensiunea 

tipului fiecărui cuvânt este proporțională cu frecvența cuvântului sau cu dimensiunea unei variabile numerice 

asociate cu cuvântul.  

Norul de cuvinte îl ajută pe cititor să „fotografieze” sau „scaneze” foarte ușor conținutul unui text. 

Există o serie de aplicații generatoare de nori de cuvinte, ca de exemplu aplicația WordArt.com.  

Exemplu: Am creat nori de cuvinte pentru definiția informaticii: „Informatica este știința prelucrării 

automate a informațiilor cu ajutorul calculatorului.” 

 

 

Cum putem crea un nor de cuvinte folosind Word.Art.com? 

1. Se va accesa site-ul https://wordart.com/, unde se pot crea norii de cuvinte fără a fi nevoie de logare 

sau de crearea unui cont. 

2. Pe pagina principală se dă click pe icoana  și suntem direcționați spre panoul de editare 

efectivă a norilor de cuvinte. 

3. Pentru introducerea cuvintelor, avem posibilitatea importării unui text, dând click pe butonul Import 

și selectând textul sau putem introduce fiecare cuvânt separat în listă. Programul oferă posibilitatea 

stabilirii pentru fiecare cuvânt a dimensiunii, a culorii sau a fontului. 

 

4. Pentru a-i da norului o formă, dăm click pe opțiunea Shapes și alegem o formă din meniul derulant. 

https://wordart.com/


 

5. Dacă doriți să schimbați direcția cuvintelor, programul vă oferă această posibilitate prin meniul 

Layout, în caz contrar orientarea este orizontală. 

 

6. Pentru a vedea norul creat dăm click pe butonul Visualize, aflat în partea dreaptă. De fiecare dată când 

facem o modificare, trebuie dat click pe acest buton pentru a vedea efectual acțiunii asupra creației. 

Programul oferă și opțiunile de Undo ( anularea ultimei acțiuni) sau Redo (reluarea ultimei acțiuni). 

 

7. Pentru a salva norul de cuvinte, se dă click pe butonul Download și se aleg una din variantele Standard 

PNG sau Standard JPG. Imaginea creată este trimisă către folderul Downloads, sau în bara de activități 

(taskbar). 

 

. 


