
Egy cég kimutatása! 

Háttér:  
Állítsatok be minden diára egységes hátteret: 

A háttér színe: kék merített papír kitöltéső. A képen látható egy négyágú nyíl, amelynek 

mérete 19 cm * 25,4 cm-es, színe kétszínő halványlila és krémsárga, középrıl árnyékolt 

sárgából-lilába átmenı. A vonal vastagsága sötétzöld, 3 pt-s vastagságú és kerek pontos 

szagattottságú.  

A bal felsı sarokban található egy számítógépes ábra, melynek mérete 5*5 cm-es pozíciója 

vízszintesen 1,15 cm és függılegesen 1,25 cm-es. A monitor háttérszíne világoskék, a két 

árnyékolás része sötétebb és még sötétebb kék. A monitoron belül található egy szabályos 

nyolcszög, amelynek mérete és pozíciója szabadon választott, a színe narancsból – pirosba 

vízszintesen átmenı, hozzáadott szövegben a keresztnevetek található Times New Roman, 

16-os mérető és vastagíott formában. A számítógép kisebbik háttere egyszínő halványlila és 

sarokból árnyékolt, míg a nagyobbik háttér szintén egyszínő halványlila ám árnyékolása 

középrıl árnyékolt.  

Diák:  

Az elsı dia címdia. A szöveg középkék színő, árnyékolt, 40-es Arial Az alcím szintén 32-es 

Arial, színe középszürke. A sorköz az alcímbe 3 sor. 

A második dia felsorolás dia. A cím 36-os Times New Roman, míg színe szürke. A felsorolás 

számozással jelölt, 125%-os és sötétlila színő. A felsorolás szövege 32-es Comic Sans, 

amelynek színe sötétkék, amelynek 1,3 sor a sorköze és a bekezdés elıtt 0,2 sor található. 

Található az ábrán még két akciógom. A felsı 2,75 és 2,75 cm-es nagyságú információs 

gomb, pozíciója vízszintesen 20 cm, míg függılegesen 9 cm, illetve színe márványmintás. A 

hozzáadott szöveg 20-as Times New Roman vastagított. Az alatta található akciógomb szintén 

információs akciógomb mérete 5,5 * 5,5 cm-es, pozíciója 19 és 12 cm. Kitöltése beállított 

lassú víz és átlósan le árnyékolású, míg a hozzáadott szöveg 24-es Time New Roman, amely 

árnyékolt. A felsı akciógomb csak és kizárólag a 6 diára utal és utána végetér a bemutató, a 

nagy – alsó akciógomb a 7 és 8-as diára utal és utána végetér a bemutató.  



A harmadik dia ábra és szöveg típusú, amelyen a cím 36-os Times New Roman vastagított, 

árnyékolt és szürke színő. A kép 8,25 cm * 11 cm-es, pozíciója 1,6 – 7,25 cm. A felsorolásjel 

narancssárga, 150%-os nyíl, míg a szöveg piros színő 24-es Times New Roman. Sorköz: 1,9 

sor, míg bekezdés elıtt 0,2 sor található.  

A negyedik dián (szöveg és ábra) a cím 44-es Arial. A szöveg sötétzöld színő 28-as Times 

New Roman, 1,15 a sorköz és a bekezdés elıtt 0,2 sor található. A felsorolásjel barna színő 

középen üres négyzet. A kép 8,25 cm * 11 cm-es, pozíciója 13 – 7,25 cm.  

Az ötödik objektum szöveg felett. A cím 44-es Times New Roman. A kép mérete 5,5 cm * 

7,5 cm-es, míg pozíciója 9 – 5 cm. A felsorolásjel egy150%-os OHM jel, amelynek színe 

élénk citromsárga. A szöveg 28-as Times New Roman, amely aláhúzott zöldesbarna színő.  

A hatos dia egy táblázat dia, amely 6 sorból és 2 oszlopból áll. A cím 44-es dılt és vastagított 

Arial. A táblázat fejében található felíratok 28-as Times New Roman vastagított, nagybetős és 

domború és központosan középen elhelyezett. Az elsı cellában a kitöltése átmenetes beállított 

köd és átlósan fel (középen a sötét színsáv felmenetben). A második cellában a kitöltése 

átmenetes beállított köd és átlósan le (középen a sötét színsáv felmenetben). A két cella 

körvonala 6 pt-s fekete vastagságú. A többi cellánál a két pontos és szaggatott stílusú a vonal, 

amelynek vastagsága 2 ¼- vastagságú. Az elsı oszlopban található szöveg 28-as Times New 

Roman és balra igazított, míg a második oszlopban található szöveg szintén 28-as Times New 

Roman, ám középre igazított és vastagított.  

A 7. dia egy grafikon diagramm dia. A címe narancssárga színő 44-es mérető Comic Sans, 

vastagított és dılt. A diagramm címe 24-es vastagságú és sötétzöld színő. A diagramm skálája 

10.000 és 40.000 közötti, fı lépték 1000. Az oszlopokon látható legyen az értéke az 

oszlopoknak, a háttére lefedı típusú. A jelmagyarázat alul legyen látható, míg a diagramm 

háttere világoskék, míg az alja sötétebb kék.  

A nyolcadik dia szintén diagramm dia. A címe narancssárga színő 44-es mérető Comic Sans, 

vastagított és dılt. A diagramm cím barack színő, árnyéka van, betőtípusa vastagított Comic 

Sans és 24-es mérető és aláhúzott. A diagramm kördiagramm, amely 3 dimenziós. A szeletek 

különállóak, amelyeknek színei: élénkzöld, halványkék, piros, citromságra és pink. Nincs 

háttér és a jelmagyarázat bal oldalon található.  



Animáció és áttőnés. 
Állítsatok be minden diára egységes áttőnést, amely 10 másodpercenként vált automatikusan 

és kattintással is tovább lehet haladni. Az áttőnés típusa eloszlás, amelynek közepes a 

gyorsasága és csengı hangja van.  

Az elsı dián elıbb a szöveg azután pedig a cím jelenik meg. Mindkét esetben a kivitelezés 

kiuszás balról és betőnként jelenjen meg.  

Minden dián a cím a fenti módon  jelenjen meg. A diagrammok kategóriánként, hasadás és 

vízszintesen kifelé formában jelenik meg.  

A többi kép és a táblázat pepita lefelé formájában jelenjen meg, míg a szövegek, felsorolások 

esetében ne legyen animáció.  

 

Az elkészítéshez jó idıtöltést kívánok 

 

Baloo 

 

 

 

 


