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Prezentări electronice cu Microsoft PowerPoint 

Prezentare generală 
PowerPoint este componenta suitei de programe Microsoft Office destinată prezentării unei expuneri 
în faŃa unui auditoriu. 

Structura unui document PowerPoint : 

� Un document e compus din 
� slide-uri (diapozitive, folii transparente) 

� locuri rezervate (placeholders) 
� obiecte, de natură diversă 

� extrase (handouts) 
� note 

� Elemente care Ńin de dinamica reprezentaŃiei  
� scheme de animaŃie, animaŃie individuală a obiectelor, tranziŃii 
� butoane de control 
� efecte sonore care pot însoŃi animaŃiile şi tranziŃiile sau care sunt asociate butoanelor 

de control 
muzică, filme, obiecte GIF animate 

� naraŃiuni 
� ritm şi repetiŃie  
� execuŃie continuă 

OperaŃiuni la nivel de document 
� similare operaŃiunilor corespondente din Word 

Crearea unei noi prezentări pornind  
� de la zero:  

� butonul New de pe bara Standard sau 
� File, New, opŃiunea Blank Presentation din geamul  de comandă New Presentation 

care se deschide 
ObservaŃie. Toate celelalte moduri de a crea o nouă prezentare sunt opŃiuni din geamul de comandă 
New Presentation: 

� de la o prezentare existentă:    Choose presentation 
� de la un model: (un model poate fi aplicat/schimbat şi mai târziu) 

� Modelele sunt ansamble de elemente de format ale slide-urilor (includ 
elemente master, scheme de culori etc) 

� Dacă sunt folosite corect, ele dau documentului o aparentă de unitate 
1. From Design Template; se deschide geamul de comandă Slide Design pe fişa Design 

Templates 
2. apoi se face clic pe un model din lista Available for use sau din lista Recently used, aflate 

în geamul de comandă  
� cu ajutorul magicianului:  modelul sugerează un conŃinut 

1. From AutoContent Wizard deschide dialogul magician; Next 
2. se alege o categorie prin clic pe un buton, apoi un tip de prezentare din lista care se 

deschide; Next 
3. se alege un stil de prezentare; Next 

4. se introduce titlul prezentării şi se definesc informaŃiile care trebuie să figureze în 
antet/subsol 

5. folosind butoanele Back şi Next, se pot revedea şi modifica opŃiunile alese; 
6. se apasă pe butonul Finish pentru a crea documentul cu modelul dorit; Cancel 

anulează operaŃia. 
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� General Templates... deschide un dialog cu trei fişe, din care sunt accesibile toate opŃiunile 
precedente; pe această cale modelele cu conŃinut sugerat sunt accesibile şi direct, fără a apela 
la magician. 

� În geamul de comandă apar şi alte opŃiuni între care : 
� opŃiuni de deschidere a unei prezentări existente, inclusiv o listă a ultimelor fişiere 

deschise 
� lista ultimelor modele atribuite, pentru un acces mai rapid la acestea 

Deschiderea unei prezentări existente:   
� ca în Word 

Conversia unei schiŃe rezumative, realizate în Word (sau în alte formate), 
într-o prezentare : 

prin export din Word  
1. se deschide documentul în Word 
2. File, Send To, Microsoft PowerPoint 

prin import în PowerPoint  
1. ne asigurăm că documentul Word nu e deschis 
2. se deschide documentul în PowerPoint : 

1. se dă comanda Open care deschide dialogul Open; 

2. în lista Files of type se alege All outlines, 
3. se alege documentul dorit şi se apasă butonul Open. 

� Fiecare paragraf din documentul Word va genera un titlu de slide sau o intrare în listă   
� Nivelul ierarhic al paragrafului în PowerPoint depinde de stilul Heading (Format, Styles and 

Formatting) sau de nivelul Outline level (Format, Paragraph) al paragrafului în Word: 
� paragrafele de nivel (Outline level) BodyText generează titluri de slide (dar sunt 

ignorate când sunt precedate de text în stil Heading) 
� Heading 1 sau Outline level 1 generează titluri de slide,  
� Heading 2 sau Outline level 2 generează intrări în liste de nivel 1,  

...................................................................................................... 
� Heading 6 sau Outline level 6 generează intrări în liste de nivel 5,  

� Heading 7-9 / Outline level 7-9 generează tot intrări în liste de nivel 5, maxim pentru 
PowerPoint 

ObservaŃie. La importul în PowerPoint, orice paragraf în stil Normal, indiferent de Outline 
level, se comportă ca şi cum ar fi de nivel BodyText. 

Închiderea unei prezentări deschise: ca în Word 

Salvarea unei prezentări modificate: ca în Word 
� extensia unui fişier PowerPoint este .ppt 

� dacă în fereastra de dialog Save As, în zona Save as type, se alege Design Template, 
atunci fişierul curent se salvează ca model, cu extensia .pot 

� dacă e salvat în format .pps, la deschiderea fişierului reprezentaŃia se porneşte 
automat.  Microsoft oferă gratuit aplicaŃia PowerPoint Viewer, cu ajutorul căreia pot 
fi prezentate, nu şi modificate fişiere PowerPoint 

Moduri de vizualizare a prezentării 
� fiecare permite efectuarea mai uşoară a unor operaŃii 
� selectare: din meniul View sau cu pictogramele din colŃul din stânga jos al ferestrei 

documentului. 
� Normal view: permite editarea prezentării 
� Slide Sorter View: fereastra documentului e ocupată în întregime de prezentarea sub formă 

de miniaturi a tuturor transparentelor documentului 
� Slide Show: modul reprezentaŃie;  documentul ocupă întregul ecran 



 Introducere în Microsoft Word, PowerPoint şi Access 

 3 

� Notes Page: oferă facilităŃi sporite pentru editarea notelor; accesibil din meniul View doar 
� fereastra document e în întregime ocupată de o pagină conŃinând în partea superioară 

transparentul activ, iar în partea inferioară notele asociate acestuia 

Normal view: 
Fereastra documentului e divizată în trei geamuri: 

� Slide pane: geamul principal, situat în centru şi în dreapta  
� afişează transparentul activ 
� permite editarea acestuia 
� are o bară de defilare verticală;  

� prin derularea acesteia (sau prin PgUp/PgDn) se afişează şi se 
selectează transparentul precedent/ subsecvent;  

� schimbarea se reflectă imediat în Outline pane  şi Notes pane  

Cele două geamuri secundare, Notes pane şi Outline pane,  
� pot fi mărite/micşorate/ascunse/afişate prin tragerea marginii lor cu mouse-

ul. 
� Dacă sunt ascunse, sunt restaurate prin reaplicarea modului de vizualizare 

normal (meniul View, Normal (Restore Panes) sau butonul Normal View 
(Restore Panes) din stânga barei de defilare orizontală a ferestrei document). 

� Ele oferă, în Normal View, facilităŃi care altminteri ar fidisponibile doar în 
Slide Sorter View sau în Notes Page. 

� Notes pane: situat sub Slide pane 

� permite, ca şi modul de vizualizare Notes Page, editarea notelor asociate 
transparentului activ 

� Outline pane: situat în stânga; e dotat cu bare de defilare. 
� derularea barelor de defilare nu deplasează selecŃia! 

� permite navigarea rapidă în document  (deplasarea punctului de inserŃie sau 
a selecŃiei în Outline pane se reflectă automat în Slide pane) 

� are două fişe, Outline şi Slides, şi un buton de închidere  
Când fişa Outline e activă, 

� se afişează textul prezentării sub formă de schiŃă rezumativă, 
� ceea ce permite editarea textului şi, mai ales, reorganizarea uşoară a ordinii şi 

a ierarhiei între paragrafe.  (Paragrafele pot fi uşor deplasate între slide-uri.) 
Când fişa Slides e activă,  

� se afişează lista verticală a transparentelor prezentării, ca miniaturi 
� fişa e în mare măsură similară modului de vizualizare Slide Sorter View 

Slide Sorter View  
� ca şi fişa Slides din Normal View, uşurează operaŃiile la nivel de transparent şi la nivel de 

grupuri de transparente: 
1. un transparent e selectat prin clic; transparentul apare încadrat într-un chenar; 
2. prin clic pe un slide şi Shift+clic pe alt slide se selectează toate slide-urile cuprinse 

între cele două; fiecare transparent selectat apare într-un chenar; 
3. tot o selecŃie continuă de slide-uri se realizează prin tragere cu mouse-ul; mouse-ul 

trebuie apăsat între slide-uri, altfel vezi 5 
4. prin clic, apoi succesiv Ctrl+clic (şi Shift+Ctrl+clic pentru subgrupuri continue) se 

realizează o selecŃie discontinuă (pe sărite) de slide-uri, 
5. prin agăŃarea cu mouse-ul a unui transparent sau a unei selecŃii, aceasta poate fi 

deplasată 
6. dublu clic pe un transparent îl deschide în Normal View. 

ObservaŃie.  OperaŃiunile  3, 6 şi combinaŃia Shift+Ctrl+clic nu funcŃionează pe fişa Slides din 
Normal View. 
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Slide Show:  
� modul reprezentaŃie; documentul ocupă tot ecranul 

� Alte moduri de lansare :   F5   sau  Slide Show, View Show 
� Revenirea la modul anterior de vizualizare : Esc 

Transparente. GeneralităŃi  
Un slide (=diapozitiv, transparent, folie) e similar unei pagini dintr-un document Word, dar: 

� PowerPoint nu gestionează trecerea automată la un nou slide când se acumulează prea mult 
text pe slide-ul curent 

� transparentele nu au margini predefinite 
� textul şi diverse obiecte (imagini, diagrame, tabele) trebuie plasate în zone rezervate 

(placeholders);  acestea se comportă ca nişte cadre ale căror dimensiuni pot fi ajustate şi care pot 
fi deplasate oriunde pe transparent 

� obiectele de desen (formele) pot fi plasate oriunde pe transparent 
� dacă un obiect nu încape în întregime pe transparent, se vede din el doar partea care încape. 

Crearea unui nou transparent 
� Moduri de generare a unui transparent : 

� prezentarea poate să fie în oricare din modurile de vizualizare consacrate 
editării 

� Crearea unui transparent de la zero 
� Duplicarea unui transparent  
� Importul de transparente dintr-o altă prezentare 
� Importul unei schiŃe rezumative, realizate în Word (sau în alte formate), într-o 

prezentare  

Crearea unui transparent de la zero 
1.  Insert, New Slide 

� Se inserează un transparent după transparentul activ 
� Noul transparent devine activ 
� Se afişează geamul Slide Layout unde sunt propuse mai multe aranjamente 

posibile pentru transparentul nou creat. 
Un aranjament este dat de tipul, dimensiunile şi amplasarea zonelor rezervate. 

2. Se acceptă arajamentul (standard) propus sau se alege (prin clic) un alt aranjament din 
zona Apply slide layout 

� Aranjamentele oferite sunt grupate pe categorii: Text, Content, Text and 
Content, Other 

2. Se (de)selectează eventual butonul Show when inserting new slides care decide 
deschiderea automată a geamului de comandă Slide Layout la inserŃia unui nou 
transparent 

ObservaŃii. 1. Geamul Slide Layout se afişează şi prin Format, Slide Layout. Dacă un geam de 
comandă e deschis, se poate accede la oricare alt geam de comandă din săgeata în jos de pe bara de 
titlu a geamului (sau şi din săgeŃile orizontale) 
  2. Aranjamentul unui transparent se poate schimba oricând, nu doar imediat după ce 
a fost creat, fără ca acest lucru să afecteze informaŃia deja introdusă. 

Duplicarea unui transparent : Insert, Duplicate Slide  
� După transparentul curent se inserează şi devine activ un transparent identic 

cu cel curent. 
ObservaŃii.  

1. Încărcarea unui transparent cu prea multă informaŃie îi reduce impactul 
asupra auditoriului: fie devine ilizibil, fie are o structură prea complexă, greu 
de sesizat. 



 Introducere în Microsoft Word, PowerPoint şi Access 

 5 

2. Când un transparent se încarcă cu prea mult text, PowerPoint afişează un 
buton AutoFit Options din care se poate alege: 

� inserŃia unui nou transparent, după transparentul curent, care devine 
transparentul activ  (Continue on a New Slide) 

� schimbarea aranjamentului transparentului: transformarea în text 
scris pe două coloane (Change to Two-Column) 

� divizarea automată a textului între două transparente (nu totdeauna 
corectă)(Split Text Between Two Slides) 

3. Pentru a realiza divizarea manuală a textului între două transparente se poate 
folosi comanda de duplicare descrisă mai sus. 

Importul de transparente dintr-o altă prezentare:  
1. Insert, Slides from Files 

� Se deschide dialogul Slide Finder, cu două fişe: Find Presentation şi List of 
Favorites 

� File: se poate introduce manual calea de acces către un fişier şi numele fişierului, 
apoi se apasă butonul Display pentru a-l deschide în zona Select slides sau se poate apăsa 
butonul Browse 

� Butonul Browse: deschide dialogul Browse de căutare a unui fişier; arată similar cu 
dialogul Open; în zona Files of type apare selectată opŃiunea All PowerPoint Presentations;  

• se caută şi se selectează un fişier  
• şi se acŃionează butonul Open (sau dublu clic pe fişier); dialogul Browse 

se închide, adresa fişierului ales apare în zona File, iar fişierul e 
previzualizat în zona Select slides;  

• se poate activa butonul Add to Favorites care adaugă atunci fişierul la 
lista fişierelor favorite  

� Files de pe fişa List of Favorites: se alege fişierul dorit prin clic în listă, apoi se apasă 
butonul Display.  (Butonul Remove elimină fişierul selectat din lista preferintelor.) 

2. În zona Select slides transparentele documentului ales la punctul precedent (indiferent de 
metodă) pot fi vizualizate ca listă sau ca miniaturi.   

� Clic pe o miniatură neselectată o selectează (sau o adaugă selecŃiei existente) 
� Clic pe o miniatură selectată o deselectează (sau o elimină din selecŃia existentă) 
� În lista titlurilor slide-urilor, clic, Shift+clic, Ctrl+clic şi Shift+Ctrl+clic au 

semnificaŃia lor uzuală (selecŃie, selecŃie continuă, selecŃie pe sărite) 
3. Butonul Insert inserează slide-urile selectate, iar butonul Insert All inserează toate slide-

urile documentului selectat 

Importul unei schiŃe rezumative, realizate în Word (sau în alte formate), ca o 
succesiune de transparente adăugate prezentării: 

1. Insert, Slides from Outline.  
� Se deschide dialogul Insert Outline (care seamănă cu Open);  
� în lista Files of type alegerea curentă este All outlines, 

2. se localizează documentul dorit şi se apasă butonul Insert (sau se face dublu clic pe 
document) 

Suprimarea unui transparent 
1. Se activează în Normal View sau se selectează (eventual un grup) în Slide Sorter 

View,  
2. apoi Edit, Delete Slide 
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Editarea transparentelor 
� Listele sunt manevrate ca în Word.  Textul din liste se formatează şi el după metodele din 

Word. 
� Dacă facem clic pe marca unei intrări, intrarea e selectată împreună cu toate sublistele 

sale 
� Dacă tragem marca unei intrări pe orizontală, modificăm nivelul intrării şi nivelul 

sublistelor sale 
� Dacă tragem marca unei intrări pe verticală, deplasăm intrarea şi sublistele sale mai 

sus sau mai jos în lista părinte. 
� Putem insera obiecte grafice diverse din meniul Insert: 

� Fotografii: Insert, Picture, From File… 
� ArborescenŃe: Insert, Picture, Organization Chart 
� Diagrame (arborescenŃe, mulŃimi, grafuri etc): Insert, Diagram 
� Diagrame (cu bastonaşe, circulare, grafice etc):  Insert, Chart 
� Tabele: Insert, Table 
� Obiecte WordArt: Insert, Picture, WordArt 

� Casete cu text: Insert, Text Box 
� InserŃia de elemente multimedia 

� Filme:  Insert, Movies and Sounds, Movie from File… 
� Sunet:  Insert, Movies and Sounds, Sounds from File… 

� Adăugarea de butoane de control:   
1. Slide Show, Action Buttons 
2. se alege o formă potrivită de buton 
3. Slide Show, Action Settings 
4. se alege o acŃiune declanşată de survolul mouse-ului şi una declanşată de clic; 

acŃiunea poate fi însoŃită de un sunet. 
� Fiecare obiect grafic are specificităŃile sale, dar există câteva principii generale: 

1. Meniul contextual al obiectului oferă acces la principalele comenzi prin care obiectul 
poate fi modificat. 

2. În meniul contextual există o opŃiune care deschide un dialog din care pot fi reglaŃi 
foarte mulŃi parametri ai obiectului şi numeroase alte opŃiuni care controlează doar 
unii dintre aceşti parametri. 

3. Obiectele grafice pot fi formate dintr-o ierarhie de subob-iecte.  Fiecare subobiect are 
meniul său contextual propriu. 

4. Obiectele sunt selectate prin clic.  Când un obiect e selectat apar mânere de 
redimensionare care pot fi trase cu mouse-ul pentru a schimba dimensiunile 
obiectului. 

5. Unele obiecte au şi butoane de rotaŃie, prin care pot fi rotite diverse componente ale 
obiectului 

6. Obiectele pot fi deplasate oriunde pe slide prin tragere cu mouse-ul 

Obiecte master 
� Fiecare nou obiect (transparent, extras, pagină de note) e generat ca o copie a unui model 

preexistent, numit obiect (transparent, extras, pagină de note) master. 
� Obiectele master sunt vide de informaŃie specifică, dar conŃin informaŃie nespecifică:  

� un număr de zone rezervate (placeholders), având anumite dimensiuni, o anumită 
dispunere şi anumite destinaŃii (titlu de document sau de pagină, text (listă 
ierarhizată), obiect grafic (tabel, diagramă etc), informaŃii de tip antet/subsol) 

� formate predefinite de text şi de liste,  
� un model şi o imagine de fundal; motive grafice, embleme, sigle  

� InformaŃia nespecifică de pe obiectele master se repetă stereotip pe fiecare nou obiect generat, 
conferind astfel documentului unitate stilistică. 

� pentru a modifica local un slide incat sa difere de master, diversele dialoguri sau comenzi de 
formatare se incheie cu optiunea Apply sau Apply to selected slides 
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Vizualizarea şi modificarea obiectelor master 
1. Din meniul View, Master se alege una din opŃiunile Slide Master, Handout Master, 

Notes Master.    
Să presupunem că am ales Slide Master. În locul transparentelor documentului apar 
slide-ul master şi titlul master. 

2. Cele două se modifică ca şi cum ar fi nişte slide-uri obişnuite:  
1. Se face clic pe intrările text (titluri, intrări în listă) pentru a le selecta, apoi se 

modifică  
� formatul textului, la nivel de paragraf şi de caracter, ca în Word 

� formatul listei, ca în Word (Format, Bullets and Numbering) 
� animaŃia individuală, ca şi cum ar fi un obiect de pe un slide obişnuit, 

doar că efectul final va fi global. 
2. Se face clic pe o rezervare pentru a o selecta, apoi se agaŃă butoanele de 

tragere ale rezervării selectate pentru a o mări sau a o micşora. 
3. Când, survolând o rezervare selectată, cursorul mouse-ului ia forma unei 

cruci cu săgeŃi, întreaga rezervare poate fi deplasată prin clic şi prin tragere. 
4. Dacă apăsăm tasta Del când o rezervare este selectată, rezervarea este 

eliminată. 
5. Pentru a face să reapară rezervările eliminate:  Format, Master Layout şi se 

rebifează în listă. 
6. Făcând clic în afara rezervărilor când cursorul mouse-ului ia forma unei cruci 

cu săgeŃi, se selectează imaginea de fundal.  Aceasta poate fi apoi deplasată, 
redimensionată sau eliminată cu aceleaşi metode ca şi rezervările. 

7. Culoarea de fundal, schema de culori, modelul, schema de animaŃie etc se 
modifică la fel ca pentru slide-urile obişnuite, doar că efectul final va fi global. 

ObservaŃie.  E recomandabil să se modifice întâi slide-ul master şi abia apoi titlul 
master, întrucât unele reformatări de text de pe slide le influenŃează pe cele de pe 
titlu. 

Antet şi subsol 
� Amplasamentul informaŃiilor se decide pe slide-ul şi pe titlul master. 
� Pentru a introduce informaŃii în diversele locuri rezervate se procedează 

astfel: 
1. View, Header and Footer 
2. se alege fişa Slide pentru subsolul transparentelor, Notes and Handouts pentru antetul şi 

subsolul notelor şi al extraselor 
3. se bifează sau se scriu informaŃiile ce trebuie să figureze: 

� Date and time: fix sau actualizabil; data fixă se introduce de la tastatură 
� Slide/Page number 
� Header, Footer: informaŃie introdusă de la tastatură 
� Don’t show on title slide: se bifează dacă dorim ca antetul şi subsolul să nu 

figureze şi pe pagina de titlu. 
4. se acŃionează butonul dorit: Apply pentru transparentul curent, Apply to All pentru tot 

documentul, Cancel pentru renunŃare 

Modele, scheme de culoare/ de animaŃie 
� Alegerea/ schimbarea unui model, a unei scheme de culori sau a unei scheme de animaŃie: din 

geamul Slide Design (deschis cu Format, Slide Design sau Slide Show, Animation 
Schemes) care are trei fişe 

� Pentru modele v. mai sus.  Un model conŃine un slide master, un titlu master şi mai 
multe scheme de culori, dintre care una e schema implicită. Când un model e aplicat 
unei prezentări, cele trei elemente ale modelului înlocuiesc elementele în vigoare ale 
prezentării. 

� O schemă de culori e un asortiment de opt culori, destinate fiecare unui element 
diferit al slide-ului.  
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� O schemă de animaŃie e un mod unitar de a anima obiectele de pe un slide, atunci 
când slide-ul este afişat. Schemele de animaŃie, care sunt atribuite unui slide ca unui 
tot, trebuie distinse de efectele de animaŃie specifice, individuale care pot fi atribuite 
fiecărui obiect de pe slide în parte. 

� Dacă un model, o schemă de culoare sau de animaŃie sunt aplicate consecvent întregii 
prezentări, aceasta va lăsa o impresie de unitate, de ordine, de coerenŃă 

� pentru a aplica schimbarea documentului în ansamblu: clic pe previzualizarea miniaturală 
(fişele Design Templates şi Color Schemes) sau pe butonul Apply to All Slides (fişa 
Animation Schemes) 

� pentru a aplica schimbarea unei selecŃii de slide-uri (sau slide-ului activ, când nu s-a definit în 
prealabil o selecŃie multiplă): 

� clic dreapta pe miniatură (sau clic pe săgeata din dreapta miniaturii), Apply to selected 
slides (fişele Design Templates şi Color Schemes)  

� respectiv clic pe intrarea în lista Apply to selected slides (fişa Animation Schemes) 
� În cazul schemelor de animaŃie, 

� dacă butonul AutoPreview este selectat (opŃiune implicită), atunci, în momentul în 
care o schemă de animaŃie e atribuită unei selecŃii de slide-uri, animaŃia e 
previzualizată pe slide-ul activ. 

� Pentru a previzualiza animaŃia slide-ului activ, se apasă butonul Play. 
� Butonul Slide Show lansează reprezentaŃia începând cu slide-ul activ 

� Putem defini noi înşine o nouă schemă de culoare, cu comanda Edit Color Schemes din 
geamul de comandă 

� Dialogul are două fişe:  Standard şi Custom şi unele butoane comune celor două fişe. 
1. Se alege de pe fişa Standard, din zona Color Schemes, o schemă apropiată de cea pe 

care dorim s-o construim. 
2. Se alege de pe fişa Custom, din zona Scheme colors, o culoare pe care dorim s-o 

modificăm şi se apasă butonul Change Color, de unde se poate alege o culoare 
predefinită sau personalizată. 

3. Se repetă pasul anterior de câte ori e necesar, apoi se apasă butonul Add As Standard 

Scheme, pentru a defini alegerile noastre drept schemă de culori. 
4. (Dacă vom dori mai apoi s-o ştergem, o vom alege de pe fişa Standard, din zona 

Color Schemes, apoi vom apăsa butonul Delete Scheme) 
� Functiile butoanelor comune:   

� Preview atribuie temporar prezentării schema de culoare selectată din Color 

Schemes sau modificată pe fişa Custom 
� Apply: închide dialogul, atribuind definitiv prezentării schema de culoare 

selectată în Color Schemes sau modificată pe fişa Custom 
� Cancel: închide dialogul, păstrând neschimbată schema de culoare a 

prezentării. 

Schimbarea culorii de fundal, fără a modifica schema de culoare:  

1. Format, Background… 
2. Se alege o culoare din lista ascunsă 
3. Se previzualizează (eventual) cu butonul Preview 
4. Se apasă, după caz, butonul Apply (pentru slide-ul sau selectia curentă) sau butonul 

Apply to All (pentru toate slide-urile)  

TranziŃii 
� Definirea/modificarea unei tranziŃii:  Slide Show, Slide Transition 

1. se alege un efect de tranziŃie prin clic în lista Apply to selected slides 

� Efectul e aplicat selecŃiei curente sau, dacă nu s-a definit o selecŃie multiplă, 
slide-ului activ. 

� Dacă butonul AutoPreview e selectat (opŃiune implicită), atunci, în momentul 
aplicării, tranziŃia e previzualizată pe slide-ul activ. 

2. se modifică parametrii efectului (viteză, sunet asociat) 
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3. se stabileşte modul de declanşare a efectului 
� On mouse click:  
� Automatically after: se completează timpul după care tranziŃia se declanşează 

automat 
� Cele două opŃiuni pot fi una activă, alta inactivă, ambele active sau ambele 

inactive. 
4. se previzualizează eventual:  Play 
5. se aplică eventual întregului document:  Apply to All Slides 

AnimaŃie individuală 
Animarea individuală a textelor şi a obiectelor:  

1. Slide Show, Custom Animation 
2. se selectează rând pe rând obiecte de pe slide, cărora li se aplică un efect cu butonul 

Add effect 
3. se modifică parametrii efectului 
4. se modifică eventual ordinea în care se înlănŃuie efectele 
5. Play: previzualizarea efectelor 

Elemente ale reprezentaŃiei 

Ritmul reprezentaŃiei:   
� Slide Show, Rehearse Timings 
� se avansează manual; timpii sunt înregistraŃi 
� la sfârşit se cere confirmarea ritmului  
� dacă se acceptă, atunci la următoarea reprezentaŃie vor fi utilizaŃi timpii înregistraŃi 

ReprezentaŃia propriu-zisă 
� se pot fixa unii parametri  

� înainte de lansarea în execuŃie a reprezentaŃiei, din Slide Show, Set Up Show: 

� modul prezentării 
� slide-urile care vor fi expuse 
� prezentare manuală sau folosirea ritmului înregistrat 
� execuŃie continuă sau nu 
� afişarea sau nu a animaŃiilor 
� prezentarea sau nu a naraŃiunii înregistrate (Slide Show, Record Narration) 

� sau în timpul reprezentaŃiei (control interactiv) 
� prin shortcut-uri: o listă a lor e afişată apăsând F1 în timpul reprezentaŃiei (v. 

mai  jos) 
� cu meniul contextual 
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