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Предговор

Данашње друштво обележено је наглим растом и развојем
информационих технологија (ИТ), што је резултовало великом
зависношћу друштва, у ширем смислу, о знању и компетенцијама
особе у подручју ИТ. И премда та зависност расте из дана у дан,
људско право на образовање и информације није проширено и
на подручје ИТ. Појавили су се проблеми који утичу на друштво у
целини, који стварају препреке и удаљавају људе од главног
разлога и мотивације за напредак, од прилике. Данас, бити
рачунарски неписмена особа значи бити особа која није у
могућности суделовати у модерном друштву, особа без прилике,
и, упркос признатој неопходности и корисности инклузивне
информатичке писмености, од стране Европске комисије, Унеска,
ОЕЦД-а и осталих битних институција, још увек постоје групе
људи

са

отежаним

приступом

основном

рачунарском

образовању (нпр. особе с инвалидитетом, особе с потешкоћама у
учењу, радници мигранти, незапослене особе, особе које живе
на

удаљеним

местима

где

немају

приступ

рачунарској

едукацији).
Овај приручник, заједно са осталим материјалом објављеним на
страници ITdesk.info, представља наш допринос реализацији и
промоцији људског права на образовање и информације у
подручју ИТ. Надамо се да ће Вам ова едукација помоћи у
савладавању основних рачунарских вештина и са том надом
желимо Вам да научите што више и тако постанете активни
чланови модерног, информатички писменог друштва.
Искрено ваши,
ITdesk.info team
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MICROSOFT POWERPOINT 2010 BETA – ЕЛЕМЕНТИ РАДНОГ ОКРУЖЕЊА (сл. 1.)

Сл. 1. Елементи интерфејса
1. Тастери за манипулацију прозором: минимизирање, максимизирање, затварање
прозора
2. Насловна трака – име документа, наставак (.pptx) и име програма
3. Картице (tabs)
o Датотека (File)
o Анимације (Animations)
o Почетак (Home)
o Покретање презентације (Slide Show)
o Уметни (Insert)
o Приказ (Review)
o Дизајн (Design)
o Преглед (View)
o Прелази (Transitions)
4. Трака с алатима (Toolbar)
o неке скривене наредбе поред себе имају стрелицу које служи за отварање додатних
опција
o засивљене наредбе не могу се тренутно извршити
o наредбе с три тачке приказују даље наредбе
 картице и алатне траке заједно се називају врпца (ribbon)
5. Поља за унос садржаја – овде уписујемо текст, уносимо објекат
6. Тачка уметања, место где трепери курсор
7. Приказ минијатура
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8. Поље за белешке
9. Траке за хоризонталну и вертикалну навигацију (клизачи)
10. Статусна трака – приказује податке о тренутном положају тачке уметања на радној
површини и стање неких посебних функција Microsoft PowerPointa-а
11. Хоризонтално и вертикално поравнање
ОЗНАЧАВАЊЕ ТЕКСТА
Уметање (додатног) текста – кликнемо левим кликом миша унутар предвиђеног поља и
упишемо текст.
Измена постојећег текста - означимо текст који желимо изменити и унесемо нови текст.
Означавање произвољног текста:
 притиснемо и задржимо леви тастер миша на почетку текста који желимо означити,
пређемо мишем до краја и отпустимо леви тастер
 поставимо тачку уметања на место почетка означавања, притиснемо тастер Shift (на
тастатури) па кликнемо левим кликом миша на месту жељеног завршетка означавања
Додавање белешки (notes): поље повећавамо подизањем горњег руба.
УМНОЖАВАЊЕ ТЕКСТА УНУТАР ДОКУМЕНТА И ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНИХ ДОКУМЕНАТА
Копирај / налепи (Copy / Paste):
1. означимо текст који желимо копирати
2. копирамо означени део текста помоћу алата Копирај (Copy)
(Ctrl + C)
3. поставимо тачку уметања на место где желимо сместити текст
4. залепимо текст на то место помоћу једног од алата Опције лепљења (Paste Options)
(Ctrl + V)
Копирање помоћу методе „ухвати, превуци, пусти“ (drag and drop)
1. означимо текст који желимо копирати
2. на означеном тексту притиснемо и задржимо леви тастер миша, а затим
притиснемо и задржимо тастер Ctrl (на тастатури)
3. вучемо показивач миша
4. отпустимо тастер миша и потом тастер Ctrl. Текст је налепљен на нову позицију.
Исеци / налепи (Cut / Paste):
1. означимо текст који желимо преместити
2. изрежемо означени део текста помоћу алата Исеци (Cut)
(Ctrl +X)
3. поставимо тачку уметања на место где желимо сместити текст
4. налепимо текст на то место помоћу једног од алата Опције лепљења (Paste Options)
(Ctrl + V)
Премештање помоћу методе „ухвати, превуци, пусти“ исто је као и копирање, али без тастера
Ctrl.
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БРИСАЊЕ ТЕКСТА
 слово по слово: Delete - десно од курсора, BackSpace - лево од курсора
 бржи начин - означимо жељени део текста и притиснемо тастер Delete
Брисање једног или више слајдова: означимо један или више слајдова (помоћу тастера Shift
ако су један иза другог, а Ctrl ако нису) и притиснемо тастер Delete.
Поништавање измена (Undo) и поништавање поништавања измена (Redo)
Поништи (Undo)
Понови (Redo)
Притиском на стрелицу поред алата отвара се падајући мени с листом свих радњи које смо
извели.
Увек прво означимо текст па одаберемо жељени алат.

МЕНИ: ДАТОТЕКА (FILE)
На мениjy Датотека / File (сл. 2.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 2. Мени: Датотека (File)
Алат Сачувај (Save)
(пречица на тастатури Ctrl + S)
 Сачувај у (Save in) – у којој ће се датотеци датотека сачувати
 Име датотеке (File name) – упишемо назив датотеке
 Сачувај као тип (Save as type) – програм у којем чувамо документ
Прављење нове презентације: New > Blank presentation > Create (пречица Ctrl + N)
Олакшано је прављење новог документа употребом шаблона (template) – екстензија .potx
Отварање постојећег документа
Shift)

- алат Open (отварање више докумената: тастери Ctrl или
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Штампање (Print):
 Printer – бирамо штампач
 Copies – број примерака документа
 Range – распон:
o All – све
o Current Slide – тренутни слајд
o Custom Range – одабир страница
 Collated – штампа се цела презентација од почетка до краја, а затим према задатом
броју примерака, Uncollated – штампа се први слајд према задатом броју примерака,
затим други итд.
 шта се штампа: Full Page Slides, Outline, Notes Page, један слајд, два слајда по
страници,...
 штампање: у боји (color), нијансама сиве (grayscale), чисто црно-бело (pure black and
white)
Дељење (Share) – нове могућности које олакшавају дељење докумената:
 Промени тип датотеке (Change File Type) – чувамо датотеку у другом програму
 Направи документ у формату ПДФ/XПС (Create PDF/XPS Document) – снимање датотеке
у фиксираном формату, не може бити лагано промењен
Могућности (Options)
 картица „General“ садржи поље за унос корисничког имена
 картица Сачувај (Save) > поља за „AutoRecover file location“ and „Default file location“

КАРТИЦА: ПОЧЕТАК (HOME)
На картици Почетак (Home) (сл. 3.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 3. Картица: Почетак (Home)
Нови слајд (New Slide) (или Ctrl + M на тастатури)
 Enter на тастатури (морамо се налазити у приказу слајдова)
Изглед слајдова (Layout)
Title slide – насловни слајд

Title and content – наслов и садржај

Two content – два поља за садржај
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Врста слова (font): Times New Roman, Verdana, Arial, Calibri итд.
Величина слова (Font Size) – падајући мени

Обликовање текста
Масна слова (Bold)
- Ctrl + B

Курзив (Italic)
- Ctrl + I

Подвлачење (Underline)
- Ctrl + U – пречица на тастатури

Сенка (Shadow)
Прецртани текст (Strikethrough): некакав текст

Мала слова претворити у велика или обрнуто:
- ВЕЛИКА СЛОВА (UPPERCASE)
- мала слова (lowercase)
Бојење текста различитим бојама: алат Font Color
Графичке и нумеричке листе:


Графичке листе (Bullets)
Нумеричке листе (Numbering)
нове означене ставке – Enter на тастатури, престанак означавања – два пута Enter

Поравнање текста
 лево поравнавање (Align Left),
 поравнање по средини (Center),

Попуна лика >
Контура лика >
Ефекти ликa >




десно поравнавање (Align Right),
обострано поравнање (Justify).

- отвара палету боја
- отвара палету боја, избор врсте и дебљине линије
- понуђени ефекти: тродимензионалност, сенка, одраз,
ротација, итд.

Облици (Shapes)
– након одабира облика на слајд га уносимо методом „ухвати,
превуци, пусти“, чиме му аутоматски дефинишемо величину и положај на слајду
Уреди (Arrange) – размешта елементе испред (Bring Forward) или иза (Send to Back) других
елемената
Тражење одређене речи или фразе
 Нађи (Find), упишемо фразу, Пронађи следеће (Find Next)
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Замена одређене речи:
 Find What – коју реч тражимо;
 Replace With – чиме желимо заменити.
Копирање обликовања дела текста на други - алат Format Painter
Помоћ у MS PowerPoint-у – Алат Help

, F1 на тастатури

Док се налазимо унутар поља за унос садржаја на слајду можемо отворити картицу Обликуј
(Format) (сл. 4.) који садржи многе од управо описаних алата:

Сл. 4. Картицa Обликуј (Format)

КАРТИЦА: УМЕТАЊЕ (INSERT)
На картици Уметање (Insert) (сл. 5.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 5. Картица: Уметање (Insert)

Табеле
 одаберемо алат за уметање табеле и:
o мишем прелазимо преко коцкица, чиме одређујемо број колона и редова, или
o одаберемо опцију Уметни табелу (Insert Table) и упишемо бројеве
*уметање табеле омогућено је и чим уметнемо нови слајд и одаберемо било који изглед
са садржајем*
 промена положаја тачке уметања: тастер TAB, тастери са стрелицама на тастатури,
левим кликом миша у жељену ћелију
 уређивање табеле: Table Tools > Уоквири (Borders) > Сенчење (Shading)
 накнадно уметање реда или колоне:
o тачку уметања сместимо у ћелију где желимо уметнути ред или колону, кликнемо
десним кликом миша па из брзог менија одаберемо:
• Уметни > ред изнад (Insert > Row Above) или испод (Below), или
• Уметни > колона лево (Insert > Column Left) или десно (Right)
 брисање реда или колоне – означимо ред или колону, позовемо брзи мени и
изаберемо опцију Обриши колоне (Delete Columns) или Обриши редове (Delete Rows)
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.
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Слике
 *уметање је омогућено и чим уметнемо нови слајд и одаберемо било који изглед са
садржајем*
 Слику означавамо левим кликом миша на жељени објекат, након чега објекат на оквиру
добије квадратиће
 подешавање величине објекта:
o ручно: означимо објекат, а затим методом „ухвати, повуци, пусти“ (drag and drop)
померамо неке од тачака на оквиру објекта
o уписом вредности: десни клик на објекат > Обликуј слику (Format Picture) > картица
Величина (Size) > у поља је потребно унети вредности за висину (Height) и ширину
(Width)
 док je слика на слајду означена можемо отворити картицу Обликуј (Format) која садржи
неке друге могућности обликовања:
- алат за исправке контраста, светлине, изоштрења
- промена боја слике како би боље одговарала осталом садржају
- алат за измене како би слика деловала као цртеж или насликана

- алат за унос поља за текст, након одабира алата методом „ухвати, превуци, пусти“
(drag and drop) одређујемо му положај и величину на слајду
Заглавље и подножје (Header and Footer)
 уређивање: кликнемо левим кликом миша у простор заглавља или подножја, или:
десни клик: уреди текст (Edit text)
- уметање датума и времена (date and time)
- уметање броја слајда (slide number)
Уметање симбола

: € £ © ∞  ≠        итд.

Графикони
 * уметање је омогућено и чим уметнемо нови слајд те одаберемо било који изглед са
садржајем*
 аутоматски се отвара табела за унос података у Microsoft Excel-у
 за додавање ефеката: тродимензионална испуна бојом, ротација, сенке, итд. двоструки леви клик мишем на графикон или десни клик мишем на графикон (позив
брзог менија) > Обликовање подручја графикона (Format Chart Area)
 промена врсте графикона – десни клик мишем на графикон (позив брзог менија) >
Change Chart Type > одаберемо врсту
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Организациони дијаграми, „SmartArt“
 *уметање је омогућено и чим уметнемо нови слајд те одаберемо било који изглед са
садржајем*
 можемо премештати поља како бисмо уредили структуру: леви клик мишем на оквир >
„ухвати, превуци, пусти“ (drag and drop) на жељено место
 можемо додавати оквире за унос садржаја: означимо оквир којем желимо додати нови
оквир, десним кликом миша позовемо брзи мени > Add Shape, а затим одаберемо
испод (below) или изнад (above)
 брисање: означимо објекат и притиснемо тастер Delete

КАРТИЦА: ДИЗАЈН (DESIGN)
На картици Дизајн (Design) (сл. 6.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 6. Картица: Дизајн (Design)
Постављањем миша изнад предложених тема добијамо претпреглед те теме, жељену тему
примењујемо левим кликом миша на њу

- алати за промену боја, фонта и ефеката унутар одабране теме
Оријентација слајда (Slide Orientation)
 Portrait (вертикално)
 Landscape (хоризонтално)

КАРТИЦА: ПРÉЛАЗИ (TRANSITIONS)
На картици Прéлази (Transitions) (сл. 7.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 7. Картица: Прéлази (Transitions)


за додавање визуелног или звучног (sound) ефекта за прелаз између слајдова
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опције за измену слајдова:
o на кликтање мишем / On Mouse Click
o или унесемо време




алат за одређивање трајања измене
промена ће бити примењена само на слајд на којем се тренутно налазимо, осим ако не
употребимо алат

- „Примени на све“ слајдове
КАРТИЦА: АНИМАЦИЈЕ (ANIMATIONS)

На картици Анимације (Animations) (сл. 8.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 8. Картица: Анимације (Animations)




за анимирање појављивања, излаза и путање кретања објеката на слајду
означимо објекат на слајду па одаберемо неку од анимација
- појављивање окна с излистаним анимацијама

КАРТИЦА: ПОКРЕТАЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (SLIDE SHOW)
На картици Покретање презентације (Slide Show) (сл. 9.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 9. Картица: Покретање презентације (Slide Show)








From Beginning – покретање презентације од почетка (или тастер Ф5 на тастатури)
From Current Slide – уколико не желимо кренути од првог слајда, кликнемо на слајд од
којег желимо кренути (или тастери Shift и F5 на тастатури)
Broadcast Slide Show – једна од нових могућности MS PowerPoint-а 2010: апликација
шаље линк удаљеним корисницима те они могу погледати нашу презентацију преко
свог прегледача интернета
Custom Slide Show – појављује се оквир помоћу којег одредимо нови редослед слајдова
Hide Slide – алат којим сакривамо означени слајд током покретања презентације (slide
show)
десни клик мишем за време презентације показаће нам расположиве пречице за
навигацију: претходни слајд (Previous), следећи (Next), иди на (Go To), итд...
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КАРТИЦА: РЕДИГОВАЊЕ (REVIEW)
На картици Редиговање (Review) (сл. 10.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 10. Картица: Редиговање (Review)



речи које су погрешно написане биће подвучене црвеним цик-цак линијама
подешавања: Language > Set Proofing Language



алат Spelling
- отвара се дијалошки оквир са опцијама: игнориши једном,
игнориши све, промени, промени све (Ignore once, Ignore all, Change, Change all)
ако се нека реч не налази у речнику можемо је унети у речник означивши је > десни
клик > Add to dictionary



КАРТИЦА: ПРИКАЗ (VIEW)
На картици Приказ (View) (сл. 11.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 3. Картица: Приказ (View)
Различити прегледи презентације:
 Normal (Обичан приказ) – намењен изради презентације,
o приказом минијатура слајдова у левој колони олакшана је навигација, може
приказивати Outline (натукнице) или Slides (слајдове)
 Slide Sorter (Разврставач слајдова) – намењен прегледу и реорганизацији слајдова
 Notes Page – за додавање белешки за говорника
 Reading View – приказ презентације унутар прозора

Зумирање (Zoom) – одабир понуђене вредности или унос вредности
Табулаторима можемо тачно дефинисати где желимо да се помери тачка уметања
Постављање и употреба табулатора:






лењир (Ruler) треба бити видљив
икона табулатора с леве стране лењира омогућује нам одабир врсте табулатора
на жељену позицију на лењиру кликнемо левим кликом миша
тастером TAB прелазимо од једног до другог табулатора
уклањање табулатора: притиснемо и задржимо леви тастер миша на њему те повучемо
ка доле и потом отпустимо тастер миша
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ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА:

Веб страницу www.ITdesk.info покренула је удруга „Отворено друштво за
размјену идеја - ОДРАЗИ“ у склопу активног промовисања људског права на
слободан приступ информацијама и људског права на образовање.
Слободно копирајте и дистрибуирајте овај документ, уз услов да не мењате
ништа у њему!
Над свим програмима и услугама наведеним на веб страници ITdesk Home на веб адреси
ITdesk.info искључиво право поседују њихови аутори. Microsoft Windows и Office су
регистровани заштитни знакови компаније Microsoft Corporation. Остали заштитни знаци
коришћени на веб страницама ITdesk Home власништво су искључиво њихових власника.
Уколико имате питања везана за употребу или редистрибуцију било којег програма молимо да
контактирате са ауторима дотичног програма. Сва додатна питања пошаљите на
info@itdesk.info.
___________________________________
Ове веб странице садрже линкове ка другим веб страницама или изворима. ITdesk.info team
НИЈЕ одговоран за текстуални и/или рекламни садржај, односно за производе који се на тим
веб страницама/изворима нуде, као што НИЈЕ одговоран ни за садржај који је путем њих
доступан, могућност употребе или тачност садржаја. Линкове користите на властиту
одговорност. Такође, ITdesk.info team не гарантује:





да је садржај на овим веб страницама без грешака или погодан за сваку сврху,
да ће ове веб странице или веб услуге функционисати без погрешака или прекида,
да ће одговарати вашим потребама,
да примена садржаја неће нарушавати патенте, ауторска права, заштитни знак или
остала права неке треће стране.

Уколико се не слажете с овим општим условима коришћења или ако нисте задовољни веб
страницама које пружамо, прекините с коришћењем истих. ITdesk.info team није одговоран
вама, нити трећим особама, за било коју насталу штету, била она директна, индиректна,
случајна или последична, повезана с вашом употребом или произлазила из погрешне употребе
ових веб страница или веб услуга. Иако ваше потраживање може бити базирано на гаранцији,
уговору, прекршају или неком другом правном упоришту, независно од наше обавештености о
могућности настанка такве штете, ослобађамо се сваке одговорности. Прихватање ограничења
наше одговорности нужан је предуслов коришћења ових веб страница и веб услуга.
Сви софтвери наведени у овом или другим документима објављеним на страници ITdesk.info
наведени су само за едукативне сврхе или као пример те ми, на било који начин, не
преферирамо наведени софтвер у односу на неки други софтвер. Било која изјава да неки
наведени софтвер преферирамо више у односу на други, који се спомиње или не спомиње у
материјалима, сматраће се лажним исказом. Нашу једнаку и безрезервну подршку имају само
софтвери отвореног кода (open source) који омогућују корисницима да без препрека постану
дигитално писмени, користе рачунар и суделују у модерном информатичком друштву.
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