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1. Creați o prezentare nouă cu numele vostru și clasa (ex. Ionescu_X A.pptx). 

2. În primul diapozitiv cu aspectul (Layout) titlu (Title Slide), adăugați la titlu textul Aplicația 

Microsoft PowerPoint, iar la subtitlu numele și clasa din care faci parte. 

3. În al doilea diapozitiv (aspect Titlu și conținut) adăugați titlul Aplicația Microsoft PowerPoint, 

iar la conținut enumerați 4 operații ce pot fi efectuate asupra diapozitivelor. 

4. Insereați o imagine în partea dreaptă a celui de-al doilea diapozitiv. 

5. Adăugați un diapozitiv nou și inserați o listă numerotată cu a), b), c) …. în care enumerați 

etapele realizării unei prezentări (cel puțin 5 etape). 

6. Formatați caseta text din partea de mijloc a primului diapozitiv (slide), astfel încât să aibă o 

bordură de grosime 30 de puncte și un efect de tip strălucire (Glow). Stabiliți pentru conținutul 

casetei o aliniere verticală de tip Centrat jos (Bottom Centered).                                             

7. Aplicați o animație la nivel de literă tuturor paragrafelor din caseta text situată în partea de sus 

a celui de al doilea diapozitiv.                                                                                                   

8. Aplicaţi tuturor diapozitivelor (slide-urilor) un efect de tranziţie de tip Decolorare (Fade).        

9. Formataţi imaginea din cel de-al doilea diapozitiv (slide) astfel încât la vizualizare aceasta să 

conţină numai nuanţe de gri şi dimensiunile ei să fie: înălţime (height) 5 cm (1,97”) şi lăţime 

(width) 4 cm (1,57”).   

10. Adăugați imaginii din cel de-al doilea diapozitiv o animație de tip roată (Wheel) și faceți 

setările necesare astfel încât să aibă 8 spițe (Spokes).                                                                                           

11. Alegeţi un şablon colorat cu o temă predefinită pentru aspectul prezentării (Design Template) şi 

aplicaţi-l pe toate diapozitivele (slide) sale.                                                                           

12. Inseraţi în primul diapozitiv o legătură (hyperlink) către al treilea diapozitiv (slide) al 

prezentării.   

13. Adăugaţi la sfârşitul prezentării un nou diapozitiv (slide), cu aspectul (Layout) Titlu şi conţinut 

(Title and Content), iar în zona de conţinut a acestuia inseraţi un tabel cu 4 rânduri şi 3 coloane, 

iar în una dintre celulele acestuia scrieti textul Ora de informatică, subliniat cu linie simplă, 

utilizând fontul Courier New.                                                                                                

14. Aplicați numai celui de al treilea diapozitiv (slide) un fundal (background) utilizând un effect 

de umplere de tip gradient cu două culori: albastru şi galben.                                              

15. Efectuaţi setările necesare pentru a tipări doar primul şi al treilea diapozitiv (slide). Realizaţi o 

captură de ecran (Print Screen) care să cuprindă fereastra în care sunt vizibile aceste setări şi 



salvaţi imaginea obţinută în format GIF, sub numele tipar.gif, în directorul (folder) tau.                             
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16. Duplicați al treilea diapozitiv, plasând copia la finalul prezentării.    

 


