Kistérségi Informatikaverseny 3. forduló: Prezentáció
Készítsd el a mintadiasort a melléklet alapján!

1.

Állíts be „Pergamen” típusú hátteret, a prezentáció mindegyik diájára!

A háttérben lévő téglalap szegélyének színe bordó, vastagsága 2 pont legyen!
Az 1. dián lévő felirat betűi legyenek „Ravie „tipusúak, RGB120 színűek és árnyékoltak!
Az 1. dián lévő feliratot igazítsd középre!
Írd be a neved minden. diára lábjegyzetként!
Állítsd félkövérre a 2. dián az italcsoportok nevét !
A 2. dián lévő téglalapok kitöltőszíne legyen színátmenetes „Arany” színű!
Szúrd be a ClipArt segítségével egy kávéscsésze képét a dia jobb felső sarkába , majd méretezd arányosan 4 cm szélességűre!
Írj be még egy koktélt a 2. diára a következő adatokkal: „Roy Rogers 850 Ft”!
Állítsd a 3. dián lévő szöveg betűit Berlin Sans típusúra, a méretét 30 pontosra!
Állíts be 10 pontos térközt a 3. dián a bekezdések után!
A 3. dián lévő szövegdobozt helyezd a dia közepére!
Jelenítsd meg minden dián a diaszámot
Mentsd el az első diát „jpg” formátumba „Főoldal” néven.
Állíts be mindegyik diára vetítéskor 5 másodpercenkénti automatikus továbbítást „Kerék órairányban, 3küllő” típusú áttűnéssel!
Vetítéskor az 1. dia szövege betűnként, „Színes Írógép” típusú animációval jelenjen meg!
Vetítéskor a 2, dia szövege italcsoportonként „Leereszkedik” típusú animációval jelenjen meg.
Vetítéskor a 3 dia szövege betűnként „Íves beforgatás” típusú animációval jelenjen meg
Állítsd be a bemutató formátumát álló A4-es oldalméretűre (210×297 mm)!
Változtasd meg az 1. dia elrendezését címdia típusúra!
Szúrj be egy új, diagram elrendezésű diát a bemutató végére!
Készíts 3D oszlopdiagramot az új diára, amely 5 év adatait ábrázolja! A diagram adatai a következők:
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Mentsd a bemutatót „power3+Sajátnév” néven majd tömörítve a képpel együtt küldd a megadott (suliracer@gmail.com) címre!

ROCKET
Netcafe

Kávékülönlegességek
Espresso
Capuccino
Mochachino
Americane
Caffe Latte
Szénsavas italok
Ásványvíz
Szénsavas üdítő
Coca Cola
Koktélok
Bacardi Breeser
Atomic Cat

Nyitvatartás:

H–P
Szo–V
Asztalfoglalás : (77) 333-444

7.évfolyam számára

250 Ft
199 Ft
400 Ft
370 Ft
290 Ft
20 Ft/dl
40 Ft/dl
50 Ft/dl
500 Ft
720 Ft

07.00–22.00
9.00–00.00

