
Fisa de lucru - Microsoft PowerPoint

      1.   Realizati o prezentare cu numele APLICATIE.
2. Inserati in prezentare 6 diapozitive.
3. Inseraţi în subsolul diapozitivelor: data şi ora curentă.
4. Fiecare diapozitiv să aibă un fundal diferit ales din meniul Format – Slide Design (Aspect diapozitiv), selectând 

fiecare  diapozitiv,  dând  clic  dreapta  pe  sablonul  ales  şi  alegând  „Apply  to  selected  slides”  (Se  aplica  pentru 
diapozitivele selectate);

5. Conţinutul diapozitivelor este următorul:

Diapozitiv 1 - pagina de titlu MICROSOFT POWERPOINT
Diapozitiv 2: să aibă formatul “title and text”
Editati textul urmator:

APLICATIA POWERPOINT
Programul Microsoft PowerPoint face parte din pachetul de programe Microsoft Office, alaturi de Word si Excel, este folosit  pentru 
realizarea de prezentari animate in domenii cum  ar fi cel publicitar. Fiind o aplicatie din pachetul Microsoft Office ,  Microsoft 
PowerPoint prezinta o interfata asemanatoare cu cea a programelor Word si Excel  avand o serie de elemente comune: aceeasi organizare 
a sistemului de meniuri si a barelor de instrumente. Fisierele create cu aceste programe se numesc prezentari si au extensia .ppt 
(Microsoft PowerPoint).

Cerinţe: Formatarea caracterelor: pentru titlu: font Century, dimensiune 24, culoare rosie, aliniere la centru;
- pentru  text: fontul utilizat Times New Roman, dimensiune font 16, cursiv, culoare font albastru, aliniere la stanga; 

inserati o imagine sugestivă din colectia Office – Clip Art

Diapozitiv 3: să aibă formatul “title and text”
Editati textul urmator:

Formatarea textului
Conceptul de formatare se refera la schimbarile care se pot face in aspectul unei prezentari.
Pentru a formata un text ce urmeaza a fi introdus, se muta cursorul in locul in care se doreste introducerea textului si apoi se da comanda 
de formatare. Pentru a formata un text deja introdus, acesta se selecteaza si apoi i se da comanda de formatare.
Pentru schimbarea stilului textului si a dimensiunii acestuia se procedeaza astfel: din meniul Format- se alege optiunea Font. 
Exista 3 moduri de aliniere a unui text:

– Text aliniat la stanga

– Text centrat

– Text aliniat la dreapta
Cerinţe: Formatarea caracterelor:-pentru titlu: font Times New Roman, dimensiune 20, culoare verde, aliniere la 

centru; pentru  text: fontul utilizat Book Antiqua, dimensiune font 18, culoare font rosu, aliniere la stanga, inserati o imagine 
din fisier.

Diapozitiv 4: să aibă formatul Blank; inseraţi textul cu ajutorul casetelor de text.
Editati textul urmator:

Spatierea dintre randurile unui fragment de text dintr-o caseta de text se poate modifica astfel: din meniul Format – se alege comanda 
Line Spacin. 
Comanda Line spacing – permite spatierea dintre randuri. 
Optiunile Before paragraph si After paragraph stabilesc spatiul care va ramane inainte de un paragraf, respectiv dupa acesta, intr-o 
caseta de text

Cerinţe: Formatarea caracterelor:
- pentru  text: fontul utilizat Book Antiqua, dimensiune font 20, culoare font rosu, aliniere la stanga
- inserati o forma automata

Diapozitiv 5: să aibă formatul “title and text”
Editati textul urmator:

Formatarea casetelor de text
Fereastra Format Autoshape se deschide prin 3 moduri:

• Fie cu dublu click pe bordura casetei de text;

• Fie prin click dreapta pe bordura ferestrei si alegerea optiunii Format Placeholder.

• Fie din meniul Format se alege comanda Placeholder;
               

Diapozitiv 6: sa contina numele si prenumele vostru




