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Текущ (работен) 
слайд 

Редове с 
команди 

Малък 
изглед на 

слайдовете 

Място за бележки по 
слайдовете 



 

Номерирани и 
неномерирани 

списъци 

Cut, Copy, 
Paste бутони 

Завъртания 
на текст 

Добавяне на 
нов слайд 

Подравняване 
на параграфи 

Настройки на 
текста 

Схеми 

Промяна на 
вида на слайд 

Изтриване на 
слайд 



Добавяне на 
нов слайд 

  От изгледа на малки 
слайдове с десен 
бутон на мишката 

  От командното меню 



Промяна на 
вида на слайд 

  От изгледа на малки 
слайдове с десен 
бутон на мишката 

  От командното 
меню 



Създаване на 
дубликат на 

слайд 

  От изгледа на малки 
слайдове с десен 
бутон на мишката 



Изтриване на 
слайд 

  От изгледа на малки 
слайдове с десен 
бутон на мишката 

  От командното 
меню 



  От изгледа на малки 
слайдове с Drag-and-Drop 

  От изгледа на малки 
слайдове с Cut-Paste 



Добавете 3 нови слайда от различни 

типове към презентацията 

Променете стила на един от тях 

Дублирайте един слайд 

Изтрийте един слайд 

 Разместете местата на 2 слайда 



 

Параметри на 
слайда 

Ориентация 
на слайда 

Теми на 
слайдове 

Цветова схема 

Шрифтова 
схема 



 

Избор между 
готови 

цветови схеми 

Създаване на 
нова цветова 

схема 

Записване на 
схемата под 

ново име 



Изберете тема на дизайна 

Изберете нова цветова схема 

Влезте в настройките и ги променете по 

свой избор 

 Запишете промените под ново име 



 

Избор между 
готови 

шрифтови 
схеми 

Създаване на 
нова 

шрифтова 
схема 

Записване на 
схемата под 

ново име 



Изберете тема на дизайна 

Изберете нова цветова схема 

Влезте в настройките и ги променете по 

свой избор 

 Запишете промените под ново име 



 

Съществуващи 
теми 

Търсене на нови 
теми в сайта на 

Microsoft Търсене на 
нови теми в 
компютъра 

Запис на 
създадена 

тема 



 



 
Файлът с темата се 
съхранява някъде в 

компютъра и се 
разархивира 



 

Търсене на 
разархивирания 

файл, изтеглен от 
сайта  на Microsoft 

(или от другаде) 



 



 Заредете търсене на нова тема в сайта на 

Microsoft 

Изтеглете темата и я разархивирайте 

 Заредете новата тема в Power Point 



 

 Темплейтите са 

готови презентации с 

вграден дизайн, 

ефекти, настройки 

Могат да са вградени 

в офиса, а могат и да 

се теглят от сайта на 

Microsoft 



 



 

Файлът се съхранява някъде в 
компютъра 



 

Файлът се отваря като 
обикновена презентация 



 Заредете търсене на нов темплейт в сайта 

на Microsoft 

Изтеглете темплейт по избор 

Отворете новия темплейт и вижте какво 

можете да промените 




