
PREZENTĂRI

STRUCTURA UNEI PREZENTĂRI. 

OBIECTE UTILIZATE ÎN PREZENTĂRI



Pentru introducerea unei casete de text se selectează

comanda Text Box (Casetă text) din fila Insert (Inserare).

Apoi se face clic pe diapozitivul aflat în zona de editare în

locul în care se dorește introducerea textului. Se scrie textul

dorit.

CASETE DE TEXT



Proprietățile textului (tip, dimensiune, grosime, culoare,

aspect etc.) pot fi configurate din butoanele care apar pe fila

de lucru Home (Pornire), grupul Font (Caracter).

Caracteristicile paragrafelor de text (aliniere, distanța dintre

rânduri, orientare etc.) pot fi configurate utilizând butoanele

care apar pe fila de lucru Home, grupul Paragraph

(Paragraf).

CASETE DE TEXT



Pentru introducerea unei imagini se selectează comanda

Pictures (Imagini) din fila Insert (Inserare). Apoi se face

clic pe diapozitivul aflat în zona de editare în locul în care se

dorește introducerea acesteia.

IMAGINI



IMAGINI

Proprietățile imaginii pot fi configurate din butoanele

care apar pe fila de lucru Picture format (Formatare

Imagine). Această filă se activează la selectarea imaginii.



Pentru introducerea unor forme se apasă butonul Shapes

(Forme) din grupul Illustrations (Ilustrații), fila Insert sau

din grupul Drawing (Desen) din fila Home (Pornire).

Se deschide un meniu din care se alege forma dorită.

FORME



Proprietățile formei pot fi configurate din butoanele care

apar pe fila de lucru Shape format (Formatare Formă).

Această filă se activează la selectarea formei.

FORME



Pentru introducerea unui sunet se selectează comanda

Audio din grupul Media, fila Insert. Se poate alege un sunet

deja existent sau se poate înregistra un sunet cu un microfon.

Se selectează fișierul și el va fi inserat în diapozitiv.

SUNETE



Proprietățile acestora pot fi configurate din butoanele care

apar pe fila de lucru Playback. Această filă se activează la

selectarea sunetului.

La copierea prezentării pe alt computer trebuie copiat și

fișierul audio.

SUNETE



Pentru introducerea unei animații video se selectează

comanda Video din grupul Media, fila Insert. Se poate alege

un videoclip salvat pe calculator sau online. Se selectează

fișierul și el va fi inserat în diapozitiv.

ANIMAȚII VIDEO



Proprietățile acestora pot fi configurate din butoanele care

apar pe fila de lucru Playback. Această filă se activează la

selectarea videoclipului.

La copierea prezentării pe alt computer trebuie copiat și

fișierul video.

ANIMAȚII VIDEO



Pentru introducerea unui tabel se selectează comanda

Table din fila Insert. Apoi se alege numărul de linii și

coloane dorit trecând cu mouse-ul peste tabela din meniul

derulant care se deschide. La finalizarea acestei operații de

marcare a numărului de linii/coloane dorite se va face un

clic și tabela se va insera în diapozitiv.

TABELE



Proprietățile acestora pot fi configurate din butoanele care

apar pe filele Table Design, respectiv, Layout. Aceste file se

activează la selectarea tabelului.

TABELE



Pentru introducerea unor hyperlinkuri către diferite pagini

Web sau documente se selectează comanda Hyperlink

(Legătură) din fila Insert.

LEGĂTURI



Se selectează fișierul sau diapozitivul spre care se dorește

realizarea legăturii și hyperlinkul către el va fi inserat în

diapozitiv.

LEGĂTURI


