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Стилове на 
фигури 

Добавяне на 
фигури Ефекти 

Подредба на 
фигурите една 
спрямо друга Запълване и 

контур 

Търсене и 
заместване на 

текст 





  Добавяне на таблица 



  Избор на 
стилове 



 Обединяване 
на клетки 

Разделяне 
на клетки 

Добавяне и 
махане на 
колони и 

редове 



Дебелина на 
рамката 

Цвят на 
рамката 

Вид на 
рамката 

Задаване и 
премахване на 
части и на цяла 

рамка на 
таблицата 

Цвят на 
запълването 

Ефекти върху 
таблицата 

Различни 
ефекти върху 
текстовете в 
таблиците 



Създайте таблица и задайте стил 

Добавете 2 реда и 1 колона 

Напишете някакъв текст и задайте ефекти 

върху него 

Променете дебелината на рамката на 

таблицата. Задайте различен цвят на 

запълването 



  Добавяне на изображение 



 Добавяне на рамкиращ ефект 



Вкарване на 
изображението във 

форма 

Задаване на 
рамка 

Ефекти върху 
изображението 

Подравнявания 
Изрязване 

Завъртане 

Размери 



  Добавяне на фигура   Добавяне на схема 



  Промяна на фигурите 

Водач за 
завъртане на 

фигурата 

Водач за уголемяване/намаляване 
на фигурата 

NB! Използвайте ъгловите водачи, 
за да не се деформира фигурата! 

Водач за промяна на 
фигурата 



  Добавяне на диаграма – за предпочитане е да се правят в 
Excel  

Симулация на Excel, в 
която се нанасят данните 

в табличен вид 

Преглед на диаграмата 



Текстови 
кутии 

Постоянно 
заглавие 

АртТекст 

Номерация на 
слайдовете 

Символи 

Дата и час 

Звук и видео 



Избор на 
команда за 

добавяне на 
звук 



Избор на 
файл от 

компютъра 

NB! Презентацията и звуковият файл трябва да са в една и съща папка 
ПРЕДИ да стане изборът. 



Автоматично 
тръгване на 

звука с 
пускането на 

презентацията 



Звук по 
време на 

цялата 
презентаци

я 

При маркиране на иконата за 
звуковия файл се появявва 

допълнително меню Options с 
настройките за звук 



Усилване или намаляване на звука 
от меню Options 



  Добавяне на видео 

  Могат да бъдат 
добавяни различни 
филмови формати 





Пускане 

Сила на 
звука 

Пускане на 
пълен екран 



Избор на 
команда за 
добавяне 

тайминг към 
презентацията 



Отмерване 
на времето 

за всеки 
слайд и 

появяване 
или 

скриване на 
всеки ефект 



Съгласие с общата 
дължина на 

презентацията 



Избор на 
Slide Sorter 



Задаване на 
времетраене на 

всеки слайд 
поотделно 

Задаване на начин 
на превключване на 
слайдовете (ръчно , 

автоматично, с 
клик) 



Задаване на 
времетраене на 

всички слайдове 
заедно 

Задаване на начин 
на превключване на 
слайдовете (ръчно , 

автоматично, с 
клик) 

Трябва да са 
маркирани всички 
слайдове, на които 

ще се задава 
тайминг 




