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Power Point  

Deschideți fişierul Paul Goma.pptx şi rezolvați următoarele cerințe: 

1.  Schimbați schema de culori a temei Culme folosite în prezentare cu schema Black Tie(0.5 p) 

2. Pe primul diapozitiv inserați ca subtitlu “Aplicatie de clasa a X-a , capitolul Power Point” , 

fixați data și ora curentă și numerotați diapozitivele în subsol.               (1p) 

3. Adăugați animații particularizate pentru diapozitivele 3 și 4 astfel:  

a) pentru titlul diapozitivului 3 să se seteze un efect de animație de tip intrare Roată . Efectul va 

porni la click pe textul din corpul diapozitivului;             (0.5 p) 

b) pentru titlul diapozitivului 4 animație pentru text după literă;             (0.5 p) 

c) animațiile pentru imaginea din diapozitivul 2 vor fi setate astfel încât să pornească odată 

cu animaţia pentru text.             (0.5 p) 

4. Formatați imaginea de pe slide-ul 2 utilizând stilul Margini estompate ovale. Asociați un 

comentariu acestei imagini cu textul  Scriitori români.                                                   (1p)

       

5. Inserați un Hyperlink de pe imaginea din diapozitivul 2  către diapozitivul  4, iar în 

diapozitivul 5 un hyperlink către pagina Wikipedia despre Paul Goma  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Goma                                                                                (1p) 

 

6. În diapozitivul 6 inseraţi pentru fiecare element din lista cărților publicate un Control ActiveX 

de tip Casetă de selectare. Ştiind că în biblioteca școlii există cărțile aflate pe pozițiile 1,2 ,5 și 

7 bifaţi casetele respective.                                                                                                    (1 p) 

 

7. Adăugați efect de tranziție tip Ștergere-Formă circulară, viteză de tranziţie medie, pentru 

toate diapozitivele prezentării, iar derularea diapozitivelor se va face automat, la un interval de 

4 secunde.               (1 p) 

8. Redimensionați imaginea din diapozitivul 6 la o scară de 20% din înălțime și lățime, cu textul 

alternativ „Paul Goma la editura Lumina ” și poziționați-o în colțul dreapta sus. Adăugați 

imaginii o bordură de 6 pct, cu linie lungă punct , de culoare galbenă.                               (1 p)                                                        

 

9. Publicați prezentarea ca document pdf cu următoarele opțiuni : 3 diapozitive pe pagină și 

salvată cu numele Scriitorul Goma.                                                                                     (1.5 p) 

 

10. Salvați documentul și închideți aplicația.                                                                           (0.5 p) 
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