
Százholdas bemutató 
A munkához a minta a P:\TANAR\SZMESKO\PowerPoint\szazholdas_minta.pdf állományban látható! 
Háttér: 

Állítsatok be minden diára egységesen beállított óceán színelrendezéső kitöltési effektust, amelynek 

középsı részén található a kék szín, míg a két sarokrészben a világoszöld szín látható. 

Bal felsı sarokban található egy kép (P:\tanar\baloo\POWERPOINT\mici mappában található) melynek 

mérete 6 cm * 8 cm, pozíciója 1-1 cm, míg 3 pt-s vastagságú narancssárga a körvonala. 

A jobb felsı sarokban található egy rózsaszínő 2 cm * 2 cm-es szív, amelynek pozíciója vízszintesen 22 

cm, míg függılegesen 1 cm. Ehhez az alakzathoz állítsatok be egy tetszıleges térhatást.  

A jobb sarokban taláható még egy halványabb rózsaszínő vonal, melynek mindkét végpontján egy – egy 

rombusz található, amelynek pozíciója 20 cm. Mérete 9,95 cm * 5,41 cm, míg vastagsága 3 pt-s. 

 

Diák: 

 

Az elsı dia címdia, amelyen a cím 36-os vastagított halvány sárga Courier new, míg az alcím 24-es Times 

New Roman és élénksárga színő.  

 

A második dia szöveg és ábra típusú. A cím Courier New 44-es. A felsorolásjel halványlila négyzet, 

amely 150 %-os nagyságú, míg a szöveg 24-es nagyságú dılt Courier new, amelynek színe sötétszürke.  

A jobb oldalon található kép nagysága 8,25 cm * 11 cm-es, míg pozíciója 13 cm * 7,5 cm-es.  

 

A harmadik dia típusa: cím és táblázat. A cím 44-es mérető, Times New Roman, árnyékolt és sötétkék 

színő.  

A táblázat két oszlopának címei: Times New Roman típusú, 20-as méretben, központosan középen 

(minden irányban a cella közepén van) elhelyezkedéső, vastagított és nagybetős (kivéve a zárójelben elhelyezkedı 

szöveget, ami kisbetős).  

A táblázat elsı oszlopában lévı szövegek 16-os nagyságú, Courier new és központosan középen 

elhelyezkedéső. A második oszlopban található számok 28-as nagyságú, Courier new betőtípusúak. 

A negyedik dia egy cím és diagram típusú elrendezéső diakocka. A diagram adatai a 3. kockán lévı 

adatokból készült. Az oszlopok színeit a mintáról tudjátok leolvasni, háttere pedig zöldbıl sárgába (címtıl 

típusú) kétszínő színátmenetes kinézető. A diagram számai és szövege Times New Roman 18-as betőkkel 

van írva. 

 

Az ötötdik dia egy felsorolás dia, amelyen a cím 44-es Courier new, míg a felsorolás 32-es nagyságú, 

halványszürke és Arial típusú. A felsorolásjel élénk pink színő pipa, amely 120 %-os nagyságú.  



A jobb alsó sarokban található egy kép, amely 3,75 cm * 5 cm-es, míg pozíciója vízszintesen 20 cm-es, 

míg függılegesen 15 cm-es.  

 

A hatodik dia objektum szöveg felett. A cím Times New Roman és 44-es mérető. A szöveg 28-as mérető, 

árnyékolt, Arial típusú és középre igazított. A kép 6*8 cm-es, míg pozíciója 9-5,5 cm-es.  

 

A hetedik dia egy objektum dia, amelyen a cím 44-es bordó színő, árnyékolt Arial típussal íródott. A kép 

11 * 15 cm-es, míg pozíciója 6,5 – 6,5 cm. A bal alsó sarokba helyezzetek el egy akciógombot, amely az 

elsı diára visszautal, és az elsı dia újbóli megtekintése után, csak a négyes diát mutatja, majd befejezıdik 

a diavetítés. Az alakzat sárgából naracsba középrıl átmenı kitöltéső, árnyékolt ábra.  

 

Áttőnés: 

 

Állítsatok be minden diára lépcsızetes balra, le típusú, közepes gyorsaságú és kattintással továbbított 

áttőnést. 

Az elsı dián a cím változó sávok, vízszintesen, betőnként történő animációval, míg az alcím változó 

sávok, függıleges és szavanként jelenjen meg. 

A többi dián a címek pepita oldalra betőnként, míg az ábrák, táblázatok és egyéb szövegek egyszerre 

balról beúszással jelenjenek meg.  

 
Az összes kép megtalálható a p:\tanar\baloo\POWERPOINT\mici mappában 
 
Jó munkát kívánok 
 
Baloo 


