
Rajzfilm vagy sorozat 

A képek megtalálhatók a p:\tanar\baloo\powerpoint\akcios mappában. 

 

Háttér: 

Állítsatok be minden diára egységes hátteret tervezısablon használatával, amely verseny 

névre hallgat. 

Bal felsı sarokban található egy parafa kitöltéső nap, amelynek vonala sötét bordó pontos 

szaggatottságú és 3 pt-s. Mérete 4 cm * 5 cm-es, míg pozíciója 1-1 cm. 

Alatta található egy 32 ágú csillagot, amelynek homok a kitöltése, míg vonala sötétszürke 2 

pt-s nagyobb pontos szaggatottságú. Mérete 2,5 cm * 2,5 cm-es, míg pozíciója vízszintesen 1 

cm, míg függılegesen 5 cm.  

A bal sarokban található még egy 8 cm magasságú és 5 cm szélességő vonal, melynek 

mindkét végén toll kezdı és vég forma található. 6 pt-s vastagságú és világosszürke színő. 

 

Diák: 

 
Elsı dián (cím dia) cím, Comic Sans 44-es mérető piros vastagított és árnyékolt. Az alcím 

32-es mérető Georgia, amely rózsaszínő dılt és árnyékolt. Felsorolásjel található elıtte, amely 

sárga színő. 

A második dia cím és szöveg. A cím 44-es mérető Comic Sans vastagított és dılt, míg színe 

halványzöld. A felsorolás szöveg rózsaszínő, dılt és 32-mérető. 1,25-ös sorköz távolságot 

állítsatok be, valamint világoskék 130%-os világoskék pipa jelet tegyetek felsorolásjelként. 

A harmadik dia  cím és kéthasábos szöveg dia, amelyen a cím 48-as Arial és árnyékolt, míg 

színe sötétlila. Mindkét hasábban halványkék pont a felsorolásjel, míg a szöveg mindkét 

hasábban 28-as Times New Roman, ám az elsıben középbarna színő a szöveg, míg a 

másodikban élénksárga. Két akciógombot helyezzetek el az oldalon (szabadon választható 

formában). A kitöltése színátmenetes halványrózsaszín és sötétlila középrıl induló, az 

egyiknél sötétbıl világosba, míg másiknál fordítva. Az elsı hasábban található akciógomb a 

negyedik diára utal, míg a második hasábban található az utolsó diára utal. 

Negyedik dián (cím és tartalom diaelrendezés) 28-as Arial és dılt a cím, míg színe 

világoskék. A kép mérete 12 cm * 16 cm-es, míg pozíciója 7 és 5 cm-es.  

Az ötödik dián (cím és tartalom diaelrendezés) a cím 28-as vastagított halványsárga Arial 

típusú. A kép mérete 12 cm * 16 cm-es, míg pozíciója 5*5 cm-es.  

Animálás: 

 

Állítsátok be minden diára elsötétedéses áttőnést, amely közepes gyorsaságú és kattintásra 

vált át. 

Minden dián a cím lefelé, közepes és pepita, betőnkénti animálással jelenjen meg. Mindkét 

kép és akciógomb kiemelés forgatás animálással, oda-vissza jelenjen meg. 

 



 

 

 
 

 
 

 


