
A PowerPoint



• A PowerPoint egy vizuális-grafikus alkalmazás, amely elsősorban 
bemutatók készítésére használható. De Diavetítéseket is tudunk 
készíteni rajta akár.



• A programablak részei:

• 1. Címsor

• 2. Menüszalag

• 3. Szerkesztési felület

• 4. Vonalzók

• 5. Állapotsor

• Ez egy régebbi kinézete de a 
lényeg ugyan az.



• 1. Először „TERVEZÉS” fülön a jobb oldalon a „Diaméret” gombon ki 
kell választani, hogy milyen oldalarányú diákon szeretnénk dolgozni, 
vagy megadni az egyéni méreteket! Pirossal karikázom hol találjuk a 
tervezést! Vagy amikor bedob minket a kezdőlapra már ad is nekünk 
egy Diát amin dolgozhatunk.



• A Diára kattintva jobb egér 
gombot megnyomjuk és 
megjelenik az elrendezés fül. 
Ott kiválaszthatjuk milyen 
Dián szeretnénk dolgozni. 
Ezek közül választhatunk.

• A későbbiekben 
változtathatunk is az eredeti 
elrendezésen.



• Plusz diát úgy adhatunk hozzá hogy mindig az utolsó diára jobb egér 
gombbal rányomunk és "ÚJ DIA" -kattintunk. Pirossal karikázom!



• A KEZDŐLAP fülön a Betűtípus, és Bekezdés csoportok ikonjai, mint a 
WORD szövegszerkesztőben, ugyanúgy használhatók. A csoportok 
jobb alsó sarkában lévő négyzetre kattintva további lehetőségeket 
találunk, amelyek eltérnek a szövegszerkesztőben megismertektől, de 
megtalálhatók a szükséges beállítások. A Képen látható hol találhatjuk 
meg.



• A Menüszalagon a "Rajzolás" Fülnél tudunk diáinkra rajzolni akár.



• A dia áttűnések olyan animációszerű effektusok, amelyek az 
ÁTTÜNÉSEK menüpontban láthatók, amikor az egyik diáról a 
következőre vált. Megadhatja az egyes dia áttűnési effektusok 
sebességét, és hangelemeket is hozzáadhatunk.



• A PowerPointban az animációs effektusok és az áttűnések mást 
jelentenek. Az áttűnés azt határozza meg, hogy a program hogyan vált 
egyik diáról a másikra. Az animációk pedig a diákon lévő 
objektumokra tett effektusokat jelenti.



• A Diavetítés beállítása gomb kiválasztása után kiválaszthatjuk, hogy 
mely diákat játssza le ismételje a vetítést az „Esc” lenyomásáig kísérő 
szöveggel való lejátszás, vagy anélkül animációval, vagy 
anélkül továbbítás kézzel, vagy időzítéssel



A "Véleményezés " fülnél 
tudunk hozzá adni 
kommenteket.

1. Véleményezésre 
kattintunk majd az "Új 
megjegyzés"-re 
kattintunk.


