
ВЕЖБА 3.1 

промена фонта у слајду; анимацијска  шема; 

 

1) Покренути Power Point . Отворити са D:/ImeiPrezime/PREZENTACIJE/MojaGrupa.pptx. У сваком 

слајду форматирати фонт по сопственом избору. 

2) Текст поравнати у слајдовима са особама тако да у првом буде центриран, у другом поравнат по 

деснoj ивици а у трћем дистибуисан (justify).  

3) Текст слајда са трећом особом поставити при дну слајда. 

4) У последнјем слајду убацити реч KRAJ, ставити је уз леву ивицу и променити смер текста одоздо 

нагоре. 

5) У све слајдове презентације поставити анимацијску шему Wipes/Wedge. 

6) Сачувати на D:/ImeiPrezime/PREZENTACIJE под именом                            MojaGrupa1.pptx . 

7) Затворити Power Point ; проверити да ли је фајл сачуван. 

 

ВЕЖБА 3.2 

промена боје  подлоге у слајду-картица Gradient; анимације; 

 

1) Покренути Power Point . Отворити са D:/ImeiPrezime/PREZENTACIJE/MojaGrupa1.pptx.  

2) У свим слајдовима поништити тренутно подешен дизајн. 

3) У свим слајдовима  презентације променити боју подлоге слајда употребом картице                  

Design/Background/Gradient fill по сопственом избору. 

4) У свим слајдовима презентације поставити анимацијску шему ( Random/Random transition). 

5) Сачувати на D:/ImeiPrezime/PREZENTACIJE под именом                MojaGrupa2.pptx.  

6)Затворити Power Point ; проверити да ли је фајл сачуван. 

 

ВЕЖБА 3.3 

промена боје  подлоге у слајду-картица Picture 

 

1) Покренути Power Point . Отворити са десктопа D:/ImeiPrezime/PREZENTACIJE/MojaGrupa1.pptx.  

2) У свим слајдовима поништити тренутно подешен дизајн. 

3) У свим слајдовима  презентације поставити слику за подлогу слајда употребом картице 

Design/Background/Picture по сопственом избору. 

4) Сачувати на D:/ImeiPrezime/PREZENTACIJE под именом                            MojaGrupa3.pptx.  

5) Затворити Power Point ; проверити да ли је фајл сачуван. 

 



Правила добре презентације 

o Сва слова у слајдовима -јасно читљива ( Arial).  

o Текст наслова -у свим слајдовима истог облика, величине, боје,...  

o Боја позадине , слика и текста -усклађена међусобно и са садржајем о ком се говори 

у презентацији.  

o Дизајн слајдова - уједначен.  

o Слике – разумљиве и јасне.  

o На једном слајду не више од 10 редова текста.  

o Текст на једном слајду – највише у три боје.  

o Важне појмове  у слајду нагласити  ( стил Bold или другом бојом).  

o Дужина презентације- око 15 мин, дакле око 20 слајдова.  

 


