
Készítsünk diasort!



Mi az a PowerPoint?

◦ A Microsoft Office termékcsaládhoz tartozó program

◦ Számítógépes diasorok készítésére, szerkesztésére, levetítésére lehet használni

◦ Ez a bemutató is egy ilyen diasor, PowerPoint-tal készült

A következő oldalakon megtanítjuk, hogyan lehet PowerPoint

segítségével elkészíteni egy ehhez hasonló bemutatót.



Legelső lépésként nyissuk meg a programot. Ekkor egy ehhez hasonló oldal jelenik meg:



Válasszuk ki az „Üres bemutató” lehetőséget, vagy az egyik szimpatikus sablont.

Az itt látható sablonok a bemutatónk alap kinézetét, mintáját adják meg.



Én most az üres sablont választottam, ekkor így néz ki a megjelenő oldal:



Én most az üres sablont választottam, ekkor így néz ki a megjelenő oldal:

MI MICSODA?



Kezdjük talán legfelül:



Kezdjük talán legfelül:

◦ A jobb felső sarokban szokásosan bezárhatjuk a programot a kis x-szel, kis méretbe

tehetjük az ablakot, vagy el is tüntethetjük a tálcára

◦ A bal felső sarokban a mentés ikon látható, ezt érdemes sokszor megnyomni munka

közben, hogy egy esetleges rendszerhiba esetén ne vesszen el a munkánk

◦ Mellette a „visszavonás” funkciót jelöli a kis balra mutató nyíl – ez a hasznos kis gomb

olyan, mint a radír, kijavíthatjuk vele, ha valamit elrontottunk

◦ Középen a diasor nevét olvashatjuk. Az én minta diasoromnak a program automatikusan

a „Bemutató1” nevet adta, ez látszik a képen



◦ A piros fejléc alsó felén a menüsor helyezkedik el

◦ A menüsorban fehérrel van kijelölve az a menüpont, amelyikben épp tartózkodunk

◦ A különböző menük különböző funkciókat látnak el

◦ A képen most a „Kezdőlap” menüpont kínálta lehetőségeket látjuk

◦ A bemutató címe alatt a „Mondja el, mit szeretne tenni…” felirat jelöli a súgót. Itt meg

tudjuk keresni, ha valamit nem találunk, vagy valamivel elakadtunk

Kezdjük talán legfelül:



◦ A „Kezdőlap” menüpont alatt az alapvető funkciókat találjuk meg

◦ Fent, a bekeretezett részen például a diákra írt szöveget tudjuk formázni

◦ Ettől balra a diák, jobbra a beszúrt alakzatok (pl. a nyilak) szerkesztése lehetséges

Nézzük a különböző funkciókat, vajon mire jók?



És mi ez az elkülönített oszlop a bal oldalon?

Itt láthatóak kicsiben a készülő bemutató diái. Az én minta diasorom eddig 1 diából áll.



És mi ez az elkülönített oszlop a bal oldalon?

Ha szerkesztem valamelyik diát, a bal oldali oszlopban rögtön látható kicsiben az új előnézet.



A „Tervezés” fül alatt meg tudjuk változtatni a beállított témát, vagy egyéni hátteret tudunk 

beállítani

Jobb oldalt láthatóak a háttér formázására a lehetőségeink.

Választhatunk színt, mintát, színátmenetet vagy teljesen egyedi képet.



Ez a dia narancssárga téglamintás. Bal oldalt látható egy színátmenetes és egy anyagmintás.

Érdemes olyan hátteret választani, amin könnyen olvasható a szöveg

Hogyan lehet csak a szöveg köré fehér hátteret varázsolni?



A „Beszúrás” menüpont alatt rengeteg dologgal színesíthetjük a diasort. Ilyenek az alakzatok is.

Kerítsük körbe a területet, aminek

szeretnénk hátteret adni, a képen

látható módon.



Ekkor új menüpont jelenik meg: a „Rajzeszközök; Formátum”. Kattintsunk erre, itt lehet 

formázni  a beszúrt alakzatot (téglalap, nyíl, stb).

Én egy lekerekített sarkú téglalapot

választottam, fehér színű kitöltéssel és

körvonallal, ez látható a képen balra.

De csinálhatok akár ilyet is:

Színátmenetes szalag, benne 

fekete felirattal



KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMET!


