
APLICATIE POWER POINT 

1. Deschideți prezentarea p1.ppsx și realizați următoarele formatări: 

2. Introduceți un diapozitiv la începutul prezentării, în care textul „Bine a-ți venit !” 

să fie scris, fiecare literă cu altă culoare și aplicați un efect, astfel încât fiecare 

literă să apară automat, aleatoriu. 

3. Creați o nouă temă de culori (utilizând trei culori de bază: alb, albastru și roșu), pe 

care să o salvați cu numele de schema1. Aplicați această schemă întregi prezentări. 

4. La ultimul diapozitiv, ascundeți grafica de fundal, iar la penultimul diapozitiv, 

setați pentru fundal transparență 50%. 

5. Inserați în colțul din dreapta sus al fiecărui diapozitiv imaginea i1.jpg. 

6. Salvați prezentarea sub numele de S1.pptx. 

7. Adăugați 5 diapozitive noi, la finalul prezentării Tari_europene.pptx folosind 

fișierele din folderul Resurse, câte un diapozitiv pentru fiecare țară din tabel. 

8. Fiecare diapozitiv va avea ca titlu numele tarii și va afișa stema țării, apoi la click stema va fi înlocuită (prin efecte 

de animație) de steagul fluturând. La următorul click se va afișa steagul static, cu link către prima pagină. 

9. Adăugați un diapozitiv nou după al doilea diapozitiv, cu titlul Comparație, și reprezentați printr-o diagramă 

Coloană cilindrică în 3-D populațiile și suprafețele țărilor din tabel - coloanele: Țara, Populația și Suprafața (ha). 

10. Salvați diapozitivul creat anterior, ca poză sub numele de tari.jpg. Inserați poza realizată ca notă de subsol a 

diapozitivului 2. 

11. Modificați matrița pentru pliante stabilind câte două diapozitive pe pagină. Realizați o captură de ecran 

reprezentativă pe care o salvați cu numele de S2.jpg. 

12. Salvați prezentarea sub numele de S2.pptx. 

13. Utilizând imaginea om.gif, din folderul resurse, și urmărind filmul mers.wmv, realizați o prezentare identică pe 

care să o salvați cu numele de S3.pptx. 

14. Creați o prezentare care să cuprindă 3 întrebări de tip grilă. Pentru fiecare întrebare va există un răspuns corect. 

În cazul alegerii răspunsului corect, se va trece automat la următoarea întrebare, iar când se alege răspunsul 

greșit, se afișează textul „Ați răspuns greșit!” și se revine, automat, la aceeași întrebare. 

15. Pentru întreaga prezentare se aplică tema sablon1.potx, din cadrul folderului Resurse. Pentru titlul prezentării, 

utilizați textul „Test începători”. 

16. Salvați prezentarea cu numele de S4.pptx. 

 

 


