
 

Deschideţi prezentarea Masivul Piatra Craiului.ppt. 

(0,5p fiecare subpunct) 

 

1. Aplicaţi prezentării un template la alegere. 

2. Schimbaţi schema de culori în verde doar pentru diapozitivele 1 şi 3. 

3. În cadrul Master Slide modificaţi fontul titlului în Parchment pentru toate 

diapozitivele din cadrul prezentării. 

4. Introduceţi imaginea alpinist.jpg în colţul din stânga sus al tuturor 

diapozitivelor. Redimensionaţi imaginea la 3 cm x 2,5 cm.  

5. Folosiţi bara de instrumente a imaginii alpinist.jpg pentru a afişa 

această imagine în culori alb şi negru. 

6. Aplicaţi un efect de animaţie textului conţinut în cadrul prezentării care 

va fi efectuat la un clic de mouse şi va avea viteză medie. Nu includeţi 

şi titlurile! 

7. Aplicaţi un efect imaginii din cadrul diapozitivului 3 astfel încât aceasta 

să apară automat la 3 secunde după animaţia textului. 

8. Pentru imaginea din diapozitivul 3 aplicați un comentariu cu textul 

“Alpinist în Piatra Craiului” scris cu diacritice. 

9. Inserați în subsolul prezentării data și ora curentă. 

10. Inserați două diapozitive noi (diapozitiv 5 și diapozitiv 6) în care 

prezentați Flora, respectiv Fauna din Masivul Piatra Craiului. Fiecare 



diapozitiv va conține minim 5 imagini dispuse in forme diferite care să 

reprezinte vegetația, respectiv animalele din zonă. 

11. Diapozitivul 5 va avea titlul „Flora”, asupra căruia aplicați un efect 

de evidențiere la nivel de cuvânt.  

12. Diapozitivul 6 va avea titlul „Fauna”, asupra căruia aplicați un 

efect de evidențiere la nivel de literă. 

13. Pentru fiecare imagine din diapozitivele 5 aplicați câte un efect de 

intrare (efecte diferite pe imagini diferite). 

14. Pentru fiecare imagine din diapozitivele 6 aplicați câte un efect de 

ieșire (efecte diferite pe imagini diferite). 

15. Introduceţi un diapozitiv nou în care creaţi un grafic pe baza 

datelor din fişierul informatii.xls. 

16. Creaţi o legătură asupra graficului care va deschide fişierul 

informatii.xls atunci când daţi clic pe grafic în cadrul prezentării. 

17. Creaţi o prezentare particularizată numită test.ppt care va conţine 

numai diapozitivele 1, 3 şi 4 din cadrul prezentării. 

18. Să se asocieze prezentării fișierul audio Tudor Gheorghe - 

Acolo Este Tara Mea .mp3  care sa ruleze automat începînd cu primul 

diapozitiv până la sfarșitul prezentării. 

19. Realizați pe ultimul diapozitiv un buton care să facă saltul la 

primul diapozitiv. 

20. Salvați prezentarea cu extensia .ppsx 

 


