
Ötletek lépésrıl lépésre bemutató: 
 
Állítsatok be minden diára egyéni hátteret. 

A háttér paraméterei:  

- A háttér színe világoskék-sötétkék kétszínő színátmenet átlósan le menető és sötét-

világos-sötét sorrendő. 

- A jobb alsó sarokba készítsetek el egy 6 cm-es vonalat amelynek kezdı és vég pontja 

egyaránt egy kör, színe rózsaszín, stílusa tripla vonal, vastagsága 10 pt. 

- A felsı részben található egy vonal, amelnyek kezdı és vég pontja egyaránt nyíl, színe 

sötét bordó, 6 pt vastagságú, pozíciója pedig 2, 75 cm a bal felsı saroktól. 

- A bal felsı sarokban található alakzat egy henger, amelynek színe papírzsák, vonala 3 

pt és narancssárga, mérete 4 * 5,5 cm. Pozíciója szabadon választott. 

- Elıtte egy téglalap, amelynek színe durva szövet, vonalának színe sötétkék, 

vastagsága 6 pt-s  mérete 4*7 cm-es. 

- Legelsıként pedig egy ellipszis látható, amelynek színe gyékény, vonala sötétbordó és 

6pt-s tripla vonal, míg mérete 3*6 cm-es. 

 

Az elsı dia egy címdia, amelyen a cím: 60-as mérető Times New Roman, míg az alcímben a 

saját nevetek és osztályotok kerüljön, amelynek 32-es a mérete és Times New Roman a 

betőtípusa. 

A második dia egy cím és szöveg dia, amelyen a cím 44-es mérető Times New Roman, míg 

színe fehér. A felsorolásban taláható szövegnek nincs felsorolásjele, betője 36-os mérető 

Times New Roman, míg színe sötétbarna. () 

A harmadik diától kezdıdıen, minden oldalon a cím 66-os mérető, Times New Roman és 

színe fehér színő. Minden oldalon elhelyezkedı kép 7*7 cm-es mérető.  

A harmadik dia (lepesa1.jpg ) cím, szöveg és ábra, míg a negyedik dia (lepesa2.jpg) cím, ábra 

és szöveg típusú. Mindkét dián a felsorolás elıtt naracssárga négyzet szerepel, míg a betőknek 

28-as a mérete és Times New Roman a betőtípusa, illetve betőszíne sötétbarna. 

Az ötödik dia cím és tartalom a szöveg felett (lepesa3.jpg), míg a hatodik dia cím és szöveg 

tartalom felett (lepesa4.jpg) típusú.  

A betőknek 28-as a mérete és Times New Roman a betőtípusa, illetve betőszíne sötétbarna. 

Az utolsó dia cím és tartalom dia, amelyen a szöveg fehér színő, 44 pt-s és Times New 

Roman típusú.  

 

 

Képeket megtaláljátok a nyersanyagok letöltésénél. 


