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Предговор 

Данашње друштво је обележено наглим растом и развојем информационих 

технологија (ИТ), што је резултирало значајном зависношћу друштва, у 

ширем смислу, о знању и компетенцијама особе у ИТ подручју. Иако та 

зависност јача из дана у дан, људско право на образовање и информације 

није проширено на ИТ подручје. 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 да учествује у 

модерном друштву, особа без прилике, и упркос признатој неопходности и 

корисности инклузивне информатичке писмености (од стране Европске 

комисије, Унеска, ОЕЦД-а и осталих релевантних институција), још увек 

постоје групе људи са отежаним приступом основном рачунарском 

образовању (нпр. особе са инвалидитетом, особе са тешкоћама у учењу, 

раднице/и мигранти, незапослени или особе које живе на удаљеним 

(сеоским) подручјима где немају приступ информатичком образовању). 

Овај приручник, заједно са осталим материјалом објављеном на веб 

страници www.ITdesk.info, представљају наш допринос реализацији и 

промоцији људских права на образовање и информације у подручју 

информационих технологија. Надамо се да ће Вам ова едукација помоћи да 

савладате основне рачунарске вештине и ми Вам желимо да научите што 

више и тако постанете активни/а члан/ица модерног информационог 

друштва. 

Искрено Ваши, 

ИТдеск.инфо тим Cтручна рецензија: 
 

Cтручна рецензија 
хрватске верзије: 
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АПЛИКАЦИЈА  MICROSOFT POWERPOINT 2010  

Саставни делови прозора апликације (прогрaмa): 

Насловна трака документа садржи информације о називу презентације и апликације у 
којој је израђен, као и његову екстензију (.pptx). 

Дугмад за манипулацију прозором (сл. 1.) се налазе у десном углу насловне траке, а 
користимо их да бисмо:  

 максимализовали (приказали преко целог екрана), или вратили на претходну 
величину (Restore Down), 

 минимизовали (привремено сакрили прозор) или  

 затворили прозор.   

 Сл.1. Дугмад за манипулацију прозором  

Трака са алаткама за брзи приступ (Quick Access Toolbar) тј. Приручна трака (сл. 2.), 
служи за приступ најчешће коришћеним алаткама. Можемо је приказати изнад или 
испод Траке (Ribbon).  

 Сл.2. Приручна трака (Quick Access Toolbar) 

Трака (Ribbon) (сл. 3.) садржи картице са логично груписаним командама.  

 
Сл.3. Трака (Ribbon) 

Картице (Тabs): 

 Датотека (File) – користимо је да бисмо обавили основне операције над 
презентацијом (сачували је, отворили постојећу, креирали нову...) 

 Почетак (Home) – садржи функције за обраду текста 

 Уметање (Insert) – користимо за уметање различитих објеката у презентацију 

 Дизајн (Design) – користимо за уређивање изгледа презентације (величине, 
оријентације, боје позадине и сл.) 

 Прелази (Transitions) – садржи алатке за подешавање прелаза међу слајдовима 

 Анимације (Animations) – анимације појединих елемената унутар слајда 

 Пројекција слајдова (Slide Show) – алатке за приказ презентације 

 Редиговање (Review) – користимо за крајњи преглед презентације: контролу 
правописа у презентацији, превод појмова на друге језике итд. 

 Приказ (View) – помоћу њега одређујемо изглед прозоpа (бирамо различите 
приказе, увећање...) 
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Окно слајда (горњи десни део прозора) је простор у којем креирамо слајдове – уносимо 
текст, умећемо слике и друге објекте. 

Картица Слајдови (Slides) – приказује слајдове презентације у облику минијатура. 

Картица Приказ структуре (Outline) – приказује структуру текста слајдова. 

Окно са напоменама (Notes Pane) – простор у којем се уписују напомене које служе као 
помоћ приликом излагања презентације. 

Тачка уметања је место на којем смо тренутно позиционирани и уносимо текст, односно 
садржај (место на којем трепери курсор). 

Траке за хоризонталну и вертикалну навигацију (клизаче)  користимо за кретање кроз 
документ. 

Статусна трака (Status Bar) приказује информације о активној презентацији, дугмад за 
промену приказа и клизач за увећање. Могуће ју је прилагодити потребама корисника. 

Отварање и затварање апликације 

Покретање апликације можемо обавити на било који од следећа три начина: 

 у менију Start – кликнемо на Сви програми (All Programs) па у директоријуму 
Microsoft Office одаберемо Microsoft PowerPoint 2010 

 употребом функције Претражи (Search) – укуцамо реч „powerpoint“ и одаберемо  
Microsoft PowerPoint 2010 

 Двоструким кликом на пречицу (shortcut) програма      , која се обично налази 
на радној површини (desktop)  

Затварање апликације: 

 одабиром манипулацијског дугмета Затвори (Close) 

 преко менија Датотека (File), одабиром функције Изађи (Exit) 

 комбинацијом тастера Alt + F4 

Отварање више презентација: 

 у менију Датотека (File), одабиром команде Отвори (Open), или  

 комбинацијом тастера Ctrl + О 

Применом било којег од два наведена начина појављује се дијалошки оквир Отвори 
(Open). У њему бирамо локацију датотеке коју желимо да отворимо у пољу Погледај у 
(Look in), означимо је и отворимо одабиром алатке Отвори (Open). У дијалошком оквиру 
Отвори (Open), за отварање више докумената у низу притиснемо и држимо тастер Shift 
док означавамо први и последњи у низу, а за документе који нису у низу, притиснемо и 
држимо тастер Ctrl док бирамо жељене датотеке. 
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Затварање презентације: 

 у менију Датотека (File) одабиром команде Затвори (Close), или 

 комбинацијом тастера Ctrl + W 

Коришћење предложака 

Ако желимо да израдимо нову, празну презентацију, из менија Датотека (File) 
одаберемо команду Нова (New) па одаберемо предложак Празна презентација (Blank 
presentation). Ако желимо да креирамо нпр. календар, одаберемо неки од понуђених 
предложака (Calendars) из директоријума Доступни предлошци (Sample Templates) или 
претражимо Office.com па предложак преузмемо на рачунар. 

Чување презентације 

Ако се ради о првом чувању, одаберемо команду Сачувај као (Save As) или Сачувај 

(Save) из менија Датотека (File). У дијалошком прозору који се појави одредимо 

локацију на којој желимо да сачувамо датотеку помоћу поља Сачувај у (Save in) и име 

датотеке унесемо у поље Назив датотеке (File name). На крају употребимо дугме Сачувај 

(Save). 

У случају да смо датотеку већ сачували, одаберемо команду Сачувај (Save) у менију 

Датотека (File). Презентацију можемо да сачувамо и комбинацијом тастера Ctrl + S или 

кликом на дугме Сачувај (Save)   на Приручној траци (Quick Access Toolbar). 

Чување презентације под другим именом 

За чување презентације под другим именом одаберемо команду Сачувај као (Save As) 
из менија Датотека (File). У дијалошком оквиру који се појави унесемо ново име 
датотеке у поље Назив датотеке (File name). Приметићемо промену назива презентације 
на насловној траци. Након промене имена датотеке на овај начин, за сво накнадно 
снимање довољно је употребити дугме Сачувај (Save) на приручној траци или 
комбинацију тастера Ctrl + С. 

Чување презентације под другом екстензијом 

Ако желимо да презентацију снимимо као други тип датотеке, из менија Датотека (File) 
изаберемо команду Сачувај као (Save As). У дијалошком оквиру Сачувај као (Save As) 
кликнемо на падајући мени Сачувај као тип (Save As Type) и одаберемо жељени тип. 
Ако желимо да направимо Предложак (Template), одабраћемо PowerPoint предложак 
(PowerPoint Template (*.potx)). За снимање презентације у облику компатибилном за 
рад са старијим верзијама апликације, одаберемо PowerPoint 97-2003 презентација 
(PowerPoint 97-2003 Presentation (*.ppt)). Уколико презентацију снимамо као Rich Text 
Format (.rtf), бирамо Outline/RTF (*.rtf). 
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Пребацивање међу отвореним презентацијама 

У групи Прозор (Window) картице Приказ (View), кликемо на команду  Пребаци на 

други прозор (Switch Windows)  и одаберемо презентацију у коју желимо да се 
пребацимо.  

Постављањем показивача на икону апликације (програма) на статусној трациприказује 
нам се Преглед (Preview) отворених 
прозора (сл.4.). У другу презентацију 
прелазимо тако што кликнемо на њу.  

  
Сл.4. Преглед (Preview) отворених 

прозора презентације 

Један од начина пребацивања између два отворена прозора је и употреба комбинације 
тастера Alt + Tab.  

Измена основних поставки у апликацији 

Промену корисничког имена обављамо преко менија Датотека (File). Потребно је 
кликнути на дугме Опције (Options) (сл.5.) при чему се отвара дијалошки оквир 
PowerPoint опције (PowerPoint Options) и картица Опште (General) (сл.6.). На дну 
картице налази се текстуални оквир Корисничко име (User name) у који уносимо ново 
или мењамо име.  

 
Сл.5. Мени Датотека (File) Сл.6. Дијалошки прозор PowerPoint опције 



ITdesk.info – пројекат рачунарске е-едукације са слободним приступом 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License  5/40 

Ако желимо да променимо подразумени директоријум (локацију) за чување и отварање 
докумената, бирамо картицу Чување (Save). У текстуалном оквиру Подразумевана 
локација датотеке (Default file location) налази се локација на којој се чувају датотеке. 
Уколико упишемо нову локацију, она ће нам бити понуђена код идућег снимања (Save 
As). 

Коришћење функције помоћи 

Функција Помоћ (Help) се налази у менију Датотека (File). С десне стране прозора, 
налазе се подаци о верзији апликације коју користимо. Одабиром картице Помоћ за 
Microsoft Office (Microsoft Office Help) отвара нам се прозор (сл.7.) с доступним списком 
тема помоћи. У текстуални оквир Претражи (Search) уписујемо појам који желимо да 
истражимо. Функцију Help можемо позвати и притиском на икону која се налази испод 

манипулацијског дугмета  или функцијским тастером F1.  

 Сл.7. Помоћ за Microsoft PowerPoint 

Алатке за увећање/зумирање 

Дијалошки оквир Зумирање (Zoom) (сл.8.) отварамо кликом на алатку  на картици 
Приказ (View). Можемо да изаберемо између предложених вредности увећања или да 
унесемо произвољну вредност која мора бити цели број у распону од 10 до 500.  

Дијалошки оквир Зумирање (Zoom) можемо отворити и уз 
помоћ дугмета Зумирај (Zoom) у десном углу Статусне траке.  

 
Сл.8. Дијалошки оквир 

Зумирање (Zoom) 

За тренутно зумирање можемо користити и Клизач за зумирање 

(Zoom Slider)  као и комбинацију тастера Ctrl 
и точкића миша. 
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Прилагођавање Траке (Ribbon) 

Траку (Ribbon) подешавамо у  менију Датотека (File). Кликнемо на Опције (Options) и 
одаберемо картицу Прилагоди траку (Customize Ribbon) (сл.9.). Ако неку од задатих 
алатки не желимо да приказујемо, једноставно уклонимо квачицу поред њега. Понуђена 
нам је и могућност креирања сопственог менија (New Tab) који je могуће подесити тако 
да у потпуности одговара нашим потребама. На левој страни дијалошког оквира 
одаберемо жељену алатку и кликом на дугме Додај (Add) га додамо менију. Ако алатку 
желимо да уклонимо из менија, означимо га и кликнемо на дугме Уклони (Remove). 

 

Сл.9. Дијалошки оквир PowerPoint опције (PowerPoint Options) –  
картица Прилагоди траку (Customize Ribbon) 

Десним кликом на Траку (Ribbon), отварамо брзи мени (сл.10.) у којем можемо да 
одаберемо команду: 

 Прилагоди приручну траку (Customize Quick Access Toolbar) – прилагођавамо 
изглед приручне траке 

 Прикажи приручну траку испод главне траке (Show Quick Access Toolbar Below 
the Ribbon) – приручну траку премештамо испод Траке 

 Прилагоди траку (Customize the Ribbon) – прилагођавамо траку 

 Смањи траку (Minimize the Ribbon) – смањујемо (минимализујемо) траку 

  Сл.10. Прилагођавање траке са алатима  
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РАЗВИЈАЊЕ  ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

Врсте приказа презентације 

У групи Прикази презентације (Presentation Views) (сл.11.) на картици Приказ (View) 
одаберемо одговарајући поглед на презентацију. 

  Сл.11. Прикази презентације 

У Нормалном приказу (Normal View) (сл.12.) слајд се приказује у средини прозора, a 
испод њега је оквир у који аутор уписује коментаре. С леве стране прозора, приказују се 
минијатуре слајдова (ако је одабран начин Slides) или само текст слајда (ако је одабран 
начин Outline). 

 

 

 

 

 

Сл.12. Нормални приказ  
(Normal View) 

 

Приказ Сортирање слајдова (Slide Sorter View) (сл.13.) је погодан за мењање редоследа 
слајдова, додавање ефеката прелаза... 

  

 

 

 

 

Сл.13. Приказ Сортирање слајдова 
(Slide Sorter View) 
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У приказу Странице са напоменама (Notes Page View) (сл.14.), испод слајда постоји 
простор у који говорник уписује белешке које ће користити током излагања 
презентације. 

 

 

 

 

 
Сл.14. Приказ Страница са 
напоменама  
(Notes Page View) 

 

Приказ за читање (Reading View) (сл.15.) приказује презентацију преко читавог екрана. 
Од Пројекције слајдова (Slide Show) се разликује у томе што овде видимо насловну, 
статусну и програмску траку прозора.  

  

 

 

 

 

Сл.15. Приказ за читање  
(Reading View) 

 

Препоручује се употреба различитих наслова за сваки слајд – због боље прегледности и 

лакше манипулације слајдовима у картици Структура (Outline), као и једноставније 

навигације кроз пројекцију (команда Go to...). 
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РАД СА СЛАЈДОВИМА  

Уметање новог слајда 

За уметање новог слајда потребно је кликнути на алатку 

  у групи Слајдови (Slides), на картици Почетак (Home). 
Понуђено нам је неколико изгледа слајдова (сл.16.): 
празан слајд (Blank), насловни слајд (Title Slide), наслов и 
садржај (Title and Content)...  

 

 

Сл.16. Уметање новог слајда 

 

Други начин уметања новог слајда је на картици Слајдови (Slides Tab), тј. у минијатурама 

слајдова са леве стране прозора Нормалног приказа (Normal View):  

 десним кликом на слајд иза којег желимо да уметнемо нови слајд одаберемо 
команду Нови слајд (New Slide) из брзог менија 

 означимо слајд иза којег желимо да додамо нови и притиснемо Enter 

Нови слајд, иза слајда на коме сте позиционирани, можете додати и комбинацијом 
тастера Ctrl + М. 

Копирање и премештање слајдова 

Да бисмо слајд у презентацији преместили или копирали на друго место (у исту или неку 
другу презентацију), потребно га је прво означити у приказу Сортирање слајдова (Slide 
Sorter View) или у прозору с минијатурама с леве стране екрана Нормалног приказа 
(Normal View).  

Наког што смо означили слајд, притиснемо десни тастер миша и у брзом менију 
потражимо команду Исеци (Cut) (ако желимо да га преместимо) или Копирај (Copy) (ако 
желимо да га копирамо) па означимо место у презентацији на које желимо да 
преместимо или копирамо слајд. Десним кликом миша, поново се отвара брзи мени у 
којем бирамо команду Налепи (Paste).  

Команде Исеци (Cut), Копирај (Copy) и Налепи (Paste) покрећемо и комбинацијама 
тастера: 

 Ctrl + X  - Исеци (Cut)  

 Ctrl + C  - Копирај (Copy)  

 Ctrl + V  - Налепи (Paste)  
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Копирање методом „ухвати, превуци, пусти“ (drag and drop): 

1. означимо слајд који желимо да копирамо 

2. на означеном слајду притиснемо и задржимо леви тастер миша па притиснемо и 

задржимо тастер Ctrl 

3. вучемо показивач миша 

4. отпустимо тастер миша а затим и тастер Ctrl. Копија је налепљена на нову 

позицију.  

Премештање методом превлачења радимо на исти начин као и копирање, само што не 
користимо типку Ctrl. 

Брисање слајдова 

Брисање једног или више слајдова постижемо тако што их означимо па: 

 десним кликом миша одаберемо команду Избриши слајд (Delete slide),  

 на картици Почетак (Home) одаберемо алатку Избриши (Delete) , или 

 притиснемо тастер Delete. 

Теме и позадине слајда 

У групи Теме (Themes) (сл.17.) картице Дизајн (Design), бирамо неку од понуђених 
варијанти изгледа слајда. 

Сл.17. Група 
Теме (Themes) 

 

Одабиром команде 
Потражи теме 
(Browse for Themes) 
(сл.18.), тражимо 
теме сачуване на 
некој другој локацији 
на рачунару. 
 
Сл.18. Избор теме 

У групи Позадина (Bacкground) картице Дизајн (Design) бирамо команду Стилови за 
позадину (Bacкground Styles). Позадину обликујемо кликом на команду Обликуј 
позадину (Format Bacкground) (сл.19.). Пре уређивања позадине, потребно је означити 
поједини или све слајдове. Други начин је десни клик на означени слајд и одабир 
команде Обликуј позадину (Format Bacкground) из брзог менија.  
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Сл.19. Обликовање позадине  
(Format Bacкground) 

МАСТЕР  СЛАЈДА  (SLIDE MASTER) 

Мастер слајда (Slide Master) је основа дизајна сваке презентације. Промене обликовања 
које у њој правимо, примењују се на све слајдове. Матрицу слајда отварамо у групи 
Прикази мастера слајда (Master Views) на картици Приказ (View), кликом на икону         . 

Након што смо активирали мастер слајда, можемо да умећемо објекте (цртеже, слике, 
облике итд. - сл.20.) путем картице Уметaње (Insert).  

 

 
Сл.20. Aлатке за уметање – групе Слике (Images) и 
Илустрације (Illustrations) 

 

Објекте бришемо тако што их означимо (док смо у приказу мастера слајда) и 
притиснемо тастер Delete.  

Заглавље и подножје умећемо преко групе Текст (Text) на картици Уметање (Insert), 

тако што кликнемо на алатку . У отвореном дијалошком оквиру Заглавље и 
подножје (Header and Footer) на картици Слајд (Slide) (сл.21.)  квачицом (чекирањем, 
штиклирањем) означавамо опцију Подножје (Footer) и у текстуални оквир уписујемо 
жељени текст (нпр. име аутора).  

 Датум и време (Date and Time) – притом су нам понуђене опције Аутоматски 
ажурирај (Update automatically) и Фиксно (Fixed)  

 Број слајда (Slide number) – аутоматско нумерисање слајда 

 Не приказуј на насловном слајду (Don't show on title slide) – уколико је означена 
ова апција, одабрани елементи (датум, број слајда итд.) се не приказују на 
почетном слајду. 
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Притиском на дугме Примени (Apply), активирамо одабране опције приказа слајда у 
којем се тренутно налазимо. Дугметом Примени на све (Apply to All), активирамо приказ 
одaбраних елемената на све слајдове. 

  

 

 

 

 

Сл.21. Дијалошки оквир Заглавље и 
подножје (Header and Footer) 
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САДРЖАЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  

УНОС САДРЖАЈА  

Приликом израде презентација требало би да се придржавамо одређених правила. 
Препоручује се употреба Sans Serif фонтова (Verdana, Arial...) који су погодни за читање 
на екрану. Најпогоднија величина слова је у распону од 24 до 32. Такође би требало 
нагласити визуелна средства (слике, графиконе...) због сумирања и лакшег разумевања 
теме. Уместо великих блокова текста, користе се кратке фразе обликоване помоћу 
графичких или нумеричких листи. Требало би упамтити правило 6-6-6: 

 до 6 речи у реду 

 до 6 редова текста (тачака) по слајду  

 не више од 6 узастопних слајдова са текстом 

Да бисмо унели текст, потребно је да прво да означимо слајд на који желимо да унесемо 

текст. Чим означимо слајд с леве стране екрана (било да се налазимо на картици Slides 

или Outline), треба на десној страни екрана кликнути у поље за унос текста  (npr. Clicк to 

add title) и унети текст. 

КОПИРАЊЕ, ПРЕМЕШТАЊЕ  И БРИСАЊЕ САДРЖАЈА  

Да бисмо неки текст или објекат у презентацији преместили или копирали на друго 
место (у истој или некој другој презентацији),  

1. потребно је да га прво означимо а затим притиснемо десни тастер миша  
2. у брзом менију потражимо команду Исеци (Cut, тастатурна пречица: Ctrl + X) - ако 

желимо да га преместимо или Копирај (Copy, тастатурна пречица: Ctrl + C) - ако 
желимо да га копирамо  

3. означимо место на слајду на које желимо да преместимо или копирамо садржај  
па кликнемо на десни тастер миша 

4. у брзом менију одаберемо команду Налепи (Paste, тастатурна пречица: Ctrl + V)  

Копирање методом „ухвати, превуци, пусти“  (drag and drop): 

1. означимо текст или објект који желимо да копирамо 

2. на означеном садржају притиснемо и задржимо леви тастер миша па притиснемо 

и задржимо тастер Ctrl 

3. вучемо показивач миша 

4. отпустимо тастер миша а затим и тастер Ctrl. Копија је залепљена на нову 

позицију. 

Премештање методом превлачења радимо на исти начин као и копирање, али притом 
не користимо Ctrl. 
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Тастером Delete бришемо знак десно од курсора, а тастером Backspace знак лево од 
показивача. Текст можемо избрисати и тако што га означимо па притиснемо Delete или 
га исечемо помоћу наредбе Исеци (Cut). 

Опозив (Undo) и враћање измена (Redo) 

Функцију Опозови радњу (Undo)  користимо кад желимо да се вратимо корак уназад, 
односно нисмо задовољни резултатом и желимо да поништимо нашу последњу радњу. 
Ако смо нпр. случајно обрисали неки текст или направили неку измену која нам не 
одговара, помоћу функције Опозови радњу (Undo) документ враћамо у претходно 
стање. Корисна је и када желимо да истражимо могућности PowerPointа, па можемо 
слободно да испробамо било коју функцију а онда вратимо документ у претходно стање, 
као да се ништа није догодило. Ради се о практичној и често коришћеној функцији. 
Налази се у приручној траци (Quick Access Toolbar), a можемо је покренути и 
комбинацијом тастера Ctrl + Z. 

Функцијом Понови радњу (Redo)  поништавамо резултат функције Опозови радњу 
(Undo). Можемо је користити онолико пута колико смо користили функцију Опозови 
радњу  (Undo). Покрећемо је са приручне траке (Quick Access Toolbar) или комбинацијом 
тастера Ctrl + Y. 

ОБЛИКОВАЊЕ САДРЖАЈА  

Текст можемо да обликујемо користећи команде у групи Фонт (Font), на картици 
Почетак (Home). Важно је запамтити да морамо да означимо текст који желимо да 
изменимо пре него што применимо команду. Врсту слова бирамо тако што кликнемо на 

стрелицу у пољу Font  , чиме се отвара падајући мени у којем бирамо један од 

понуђених фонтова, док у пољу Величина фонта (Font Size)   мењамо његову 
величину.  Величина фонта се може брже мењати кликом на ознаку за повећање 
односно смањење фонта. 

Текст можемо да прикажемо: подебљано (Bold), у курзиву (Italic) или подвучено 
(Underline). Наведене промене обликовања вршимо у групи Фонт (Font), на картици 
Почетак (Home) одабиром следећих икона: 

  - означени текст се приказује подебљано 

  - означени текст се приказује у курзиву 

  - означени текст се приказује подвучено 

  - ннаа  ооззннааччееннии  ттеекксстт  ссее  ппррииммеењњуујјее  ееффееккаатт  ссееннччеењњаа 
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Притиском на дугме  у доњем десном углу групе Фонт (Font), отварамо дијалошки 
прозор Font (сл. 22.) у којем нам је понуђено више могућности обликовања (ефеката). 

  Сл.22. Дијалошки оквир Фонт (Font) 

Боју текста мењамо притиском на дугме  у групи Фонт (Font) на картици Почетак 
(Home). Кликом на стрелицу поред иконе, отварамо мени са палетом боја (сл. 23.).  
(Приметићете да кликом на „стрелице“ трака са алаткама у PowerPoint-у увек добијамо 
додатне опције!) 

 

 

 Сл.23. Палета понуђених боја 

Величину слова мењамо одабиром иконе  у групи Фонт (Font), на картици Почетак 
(Home). Ако текст желимо да прикажемо великим словима одабраћемо команду 
UPPERCASE, а ако желимо да га прикажемо малим словима, команду lowercase. 

За поравнање текста користимо алатке у групи Пасус (Paragraph), на картици Почетак 
(Home): 

  – поравнава текст улево (Align Text Left) 

  – центрира текст (Center) 

  – поравнава текст удесно (Align Text Right) 

  – поравнава текст обострано (Justify) 

Четкица за обликовање (Format Painter)  

Да бисмо копирали обликовање текста са неког места и применили га на друго, 

користимо алатку Четкица за обликовање (Format Painter). Њена икона се налази у 

групи Остава (Clipboard) на картици Почетак (Home). Потребно је означити текст чије 

обликовање желимо да пренесемо, па одабрати алатку Четкица за обликовање (Format 

Painter) па означити текст на који преносимо обликовање.  
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РАД СА ЛИСТАМА   

Листе користимо приликом прављења разних спискова и набрајања у документу. 

Знакови којима се притом служимо су: бројеви, слова, разни графички знаци или слике.  

За израду листе набрајања користимо  икону    која се налази у групи Пасус 

(Paragraph) на картици Почетак (Home). За одабир другачијег 

стила графичког знака потребно је притиснути стрелицу која 

се налази уз икону   и одабрати неки од понуђених 

знакова (сл. 24.). 

 

 

Сл.24. Мени с понуђеним знаковима за набрајање 

Ако израђујемо нумерисану листу употребићемо икону . Приликом додавања или 

брисања унутар нумеричке листе, све ставке ће се након промене аутоматски 

прилагодити. За одабир другачијег облика приказа, потребно је притиснути стрелицу 

поред иконе  и одабрати неки од понуђених формата (сл. 25.). 

 

 

 

 

 

Сл.25. Мени са понуђеним  

знаковима за нумерисање   

 

Преласком у нови ред (притиском тастера Enter), Microsoft PowerPoint апликација ће 

аутоматски наставити с израдом листе, било графичке или нумеричке. Листу затварамо 

двоструким притиском на тастер Enter.  

Текст је могуће претворити у листу и накнадно, као и пребацити из графичке у 

нумеричку, и обрнуто: довољно је означити текст и кликнути на одговарајућу ставку.  

Листу можемо направити и притиском на десни тастер миша унутар површине за унос 
текста. Отвориће нам се брзи мени у којем бирамо одговарајућу врсту знака. 
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Замена знака за набрајање сликом 

Притисните стрелицу поред дугмета  и одаберите Знакови за набрајање и 
нумерисање (Bullets and Numbering). Кликните на дугме Слика (Picture) и одаберите 
неку од понуђених слика, или је кликом на дугме Увези (Import) додајте на постојећи 
попис слика у дијалошком оквиру.  

Замена графичке ознаке симболом 

Притисните стрелицу поред дугмета  и одаберите Знакови за набрајање и 
нумерисање (Bullets and Numbering). Кликните на дугме Прилагоди (Customize) и у 
отвореном дијалошком оквиру пронађите одговарајући симбол.  

Промена величине знакова за набрајање или нумерисање 

Притисните стрелицу поред дугмета  и одаберите Знакови за набрајање и 
нумерисање (Bullets and Numbering). У оквир Величина (Size) упишите одговарајући 
проценат (или га одредите кликом на стрелице на горе и доле).  

Промена нивоа листе 

Ставку у листи или целу листу увлачимо тако што их означимо, а затим у групи Пасус 
(Paragraph), на картици Почетак (Home) одаберемо ставку Повећај ниво листе (Increase 

List Level)  . 

Увлачење поништавамо употребом алатке Смањи ниво листе (Decrease List Level)   у 
групи Пасус (Paragraph), на картици Почетак (Home).  

Притиском на дугме  у групи Пасус (Paragraph), на картици Почетак (Home), отварамo 
дијалошки оквир Пасус (Paragraph) (сл. 26.). У његовој картици Размак (Spacing), 
одређивањем вредности, подешавамо размак пре пасуса (Before) и након пасуса (After). 

 Сл.26. Дијалошки оквир Пасус (Paragraph) 
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РАД СА ТАБЕЛАМА  

Уметање табела 

Табеле умећемо одабиром иконе  на картици Уметни 
(Insert).  

У отвореном прозору Уметни табелу (Insert Table) (сл. 27.), 
повлачењем показивача преко поља бирамо жељени број 
редова и колона.  

Сл.27. Мени Уметни табелу 
 (Insert Table) 

 

Уколико желимо да одредимо димензије табеле, пре самог уметања одаберемо 

команду Уметни табелу (Insert Table) па упишемо број редова и колона у дијалошки 

оквир који се појави. 

Уколико желимо да направимо сложенију табелу, након одабира иконе  покрећемо 

ставку Нацртај табелу (Draw Table) па помоћу миша нацртамо ивице табеле. 

Унос и уређивање података у табели 

Садржај уносимо у табелу тако што поставимо тачку уметања у ћелију табеле и унесемо 

текст. Премештање тачке уметања у таблици можемо постићи на 3 начина: 

 притиском на леви тастер миша 

 тастером TAB на тастатури 

 стрелицама на тастатури 

Означавање ћелије/колоне/реда 

Поједину ћелију унутар табеле означавамо тако што поставимо показивач миша уз њен 
леви угао и када се показивач промени у косу стрелицу (сл. 27.), притиснемо леви тастер 
миша. 

 

Сл.27. Означавање ћелије 
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Колону у табели означавамо тако што се позиционирамо изнад колоне коју желимо да 
означимо и када се показивач промени у црну стрелицу са врхом ка доле (сл. 28.), 
притиснемо леви тастер миша.  

 
 
 

 

Сл.28. Означавање колоне 

Ред табеле означавамо тако што се показивачем позиционирамо лево уз ред који 
желимо да означимо и када се показивач промени у црну стрелицу са врхом ка десно 
(сл. 29.), притиснемо леви тастер миша.  

 
 

 
 

Сл.29. Означавање реда 

Да бисмо означили целу табелу, кликнемо на њен оквир. Уколико желимо да је 
преместимо, позиционирамо се на њен оквир и када показивач пређе у знак  (сл. 30.), 
превучемо је на предвиђено место.  

 

Сл.30. Означавање целе табеле 

Обликовање табеле 

Алатке за уметање редова и колона наћи ћемо у новоотвореном одељку Алатке за 
табеле (Table Tools), на картици Распоред (Layout) у групи Редови и колоне (Rows & 
Columns) (сл. 31.). 

  Сл.31. Група Редови и колоне – алатке за уметање 

Други начин је отварање брзог менија. На месту предвиђеном за уметање притиснемо 
десни тастер миша и у брзом менију (сл. 32.) изаберемо команду Уметни (Insert). 
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  Сл.32. Брзи мени – команда Уметни (Insert) 

Ако желимо да променимо димензије реда или колоне, прво означимо жељени ред или 
колону па у одељку Алатке за табеле (Table Tools), на картици Распоред (Layout), у групи 
Величина ћелије (Cell Size) (сл. 33.) пронађемо поља Висина (Height) и Ширина (Width) у 
кoje уписујемо димензије.  

  Сл.33. Поља Висина и Ширина 

Или, показивачем миша се сместимо на оквир колоне и када се он промени у , 
притиснемо леви тастер миша и вучемо док не постигнемо жељену ширину (сл. 34.).  

 

Сл.34. Промена ширине колоне 

Показивач поставимо на оквир реда и када се он промени у , притиснемо леви тастер 
миша и вучемо док не постигнемо жељену висину (сл. 35.).  

 
Сл.35. Промена висине реда 
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Ивице и сенчење  

Промена позадине ћелије се врши тако што кликнемо на икону Сенчење (Shading)   у 

одељку Алатке табеле (Table Tools), на картици Дизајн (Design) у групи Стилови табеле 

(Table Styles). Притиском на стрелицу поред иконе, нуди нам се палета боја, а преласком 

преко понуђених боја, приказује нам се преглед обликовања табеле (ако је укључена 

опција Enable Live Preview). 

Притиском на икону Ивице (Borders)  означеној табели стављамо доњу ивицу, а 

кликом на стрелицу поред иконе нуди нам се више опција оивичавања (сл. 36.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сл.36. Падајући мени   
– команда Ивице 

 

 

Брисање табеле 

Редове или колоне табеле, након што смо их маркирали,  бришемо притиском на 

команду Избриши (Delete)  у одељку Алатке табеле (Table Tools), на картици 

Распоред (Layout) у групи Редови и колоне  (Rows & Columns). 
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КОРИШЋЕЊЕ ГРАФИКОНА  

1. Уметање графикона: 

Aкo се налазимo у слајду коме смо одредили да у респореду (layout) има некакав 
садржај (npr. Title and Content), на слајду ће бити видљива дугмад за уметање објеката 

(графикона, таблица, 
слика...) – за уметање 
графикона, потребно је 
кликнути на дугме Уметни 
графикон (Insert Chart) 
(сл. 37 a.). 

 

 

 

Сл.37 a. Додавање 
графикона кликом на дугме 
Уметни графикон (Insert 
Chart) 

Графикон можемо уметнути и преко картице Уметни (Insert), тако што у групи 

Илустрације (Illustrations) изаберемо алатку . 

2. Одабир типа графикона  

Отвара нам се дијалошки прозор Уметни графикон (Insert Chart) (сл. 37 б.) у којем 
бирамо тип графикона који желимо да уметнемо.  

 

  

 

 

Сл.37 б. Дијалошки оквир Уметни графикон  
(Insert Chart) 
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Након што одаберемо тип графикона, прозори апликација се деле преко екрана (сл. 38.). 
С десне стране уписујемо податке кoje желимо да прикажемо у графикону па, након 
уписа, затварамо радну свеску програма Microsoft Excel. Изглед графикона се мења у 
складу са уписом.  

 

Сл.38. С леве стране налази се одабрани графикон, а са десне радни лист у који уписујемо 
податке 

 
Да би графикон био означен, потребно је притиснути леви тастер миша унутар поља 
графикона.  

Алатке графикона (Chart Tools)  

Потребно је да притиснемо десни тастер миша унутар поља графикона (Chart Area) и из 
брзог менија одаберемо команду Промена врсте графикона (Change Chart Type). 

Други начин измене врсте графикона: одељак Алатке графикона (Chart Tools)  картица 

Дизајн (Design)  група Врста (Type)  команда Промени врсту графикона.  

Aкo желимо да обликујемо наслов графикона, у одељку Алатке графикона (Chart Tools) 
бирамо картицу Распоред (Layout), па у групи Ознаке (Labels) одаберемо алатку   Наслов 
графикона                         
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У менију (сл. 39.) су доступне опције: 

 Ниједно (None) – наслов графикона се не приказује 

 Центрирани прекривајући наслов (Centered Overlay 
Title) – наслов је центриран и преклапа се са графиконом 

 Изнад графикона (Above Chart) – наслов се приказује 
изнад графикона 

 Још опција наслова (More Title Options) – додатне опције 
обликовања наслова 

Сл.39. Обликовање наслова 

Додавање легенде 

За додавање, односно обликовање легенде графикона, потребно је одабрати картицу 
Распоред (Layout) у одељку Алатке графикона (Chart Tools) па у групи Ознаке (Labels) 
кликнути на алатку  

 

Мењање боје позадине поља графикона 

За мењање позадине поља графикона, потребно је одабрати картицу Обликовање 
(Format) у одељку Алатке графикона (Chart Tools) па у групи Стилови облика (Shape 

Styles) кликнути на алат  

Исту ствар можемо направити ако се позиционирамо на поље графикона и из брзог 
менија изаберемо команду Обликуј поље графикона (Format Chart Area). На картици 
Попуна (Fill) (сл. 40.) бирамо боју позадине. 

 

 

 

 

 

 

Сл.40. Дијалошки оквир Обликуј поље графикона 
(Format Chart Area) 
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Мењање боје елемената графикона 

Кликните на колону, траку, линију или исечак кружног графикона (зависно од тога који 
сте тип графикона изабрали) или у одељку Алатке графикона (Chart Tools) на картици 
Обликовање (Format) у групи Тренутна селекција (Current Selection) под оквиром 
Елементи графикона (Chart Elements) одаберите део графикона који желите да 
обликујете, у овом случају – Група података (Data Series). Притисните алатку Обликуј 
селекцију (Format Selection) и у отвореном дијалошком оквиру Обликуј групу података 
(Format Data Series) одаберите картицу Попуна (Fill). Кликните на опцију Пуна попуна  
(Solid Fill) па из палете понуђених боја изаберите одговарајућу. 

Притисните десни тастер миша над колоном, 
траком, линијом или кружним исечком и у брзом 
менију изаберите команду Обликуј групу 
података (Format Data Series). У картици Попуна 
(Fill) (сл. 41.) изаберите одоварајућу боју или тип 
попуне. 

 

 

 

 
Сл.41 Дијалошки оквир Обликуј групу  података  

(Format Data Series) 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ГРАФИКОНИ 

Организациони графикон правимо преко картице Уметање (Insert). У групи Илустрације 
(Illustrations) потребно је кликнути на алат  

Отвориће нам се дијалошки оквир 
Одабир SmartArt графике (Choose a 
SmartArt Graphic) (сл. 42.) у којем 
бирамо картицу Хијерархија 
(Hierarchy) и бирамо неки од 
понуђених организационих 
дијаграма (сл. 43.). 
 
 Сл.42. Дијалошки оквир Одабир SmartArt 
графике (Choose a SmartArt Graphic) 
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  Сл.43. Пример xијерархијског дијаграмa 

Промена хијерархијске структуре 

На контекстуалној картици Алатке за SmartArt (SmartArt Tools), на картици Дизајн 
(Design), у групи Креирање графике (Create Graphic) кликнемо на Распоред (Layout) и 
одаберемо одговарујућу структуру (стандардно, оба, лево или десно извлачење...) 

Aкo у хијерархијском дијаграму неком члану желимо додати помоћника, у одељку 
SmartArt алати, на картици Дизајн (Design) у групи Креирање графике (Create Graphic) 

одаберемо алатку . Кликом на стрелицу поред алатке, из падајућег менија (сл. 
44.) бирамо команду Додај помоћника (Add Assistant). Пример овако дорађеног 
хијерархијског дијаграма је приказан на сл. 45. 

  

 
Сл.44. Мени за додавање облика 
организационом дијаграму 

 

Сл.45. Додавање помоћника   
организационом дијаграму 
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СЛИКЕ, ЦРТЕЖИ, СКИЦЕ  

Уметање графичких објеката у слајд 

Ако је означен слајд који у распореду (layout) има одређен некакав садржај (нпр. Title 
and Content), на слајду ће бити видљива дугмад за уметање објеката. Кликом на дугме, у 
слајд можемо уметнути табелу (Table), графикон (Chart), SmartArt графику (SmartArt 
Graphic), слику (Picture) (сл. 46.), готов графички елемент (Clip Art), видео и звучни запис 
(Media Clip). 

 
 
 
 
 
Сл.46. Дугме за уметање слике (Picture) 

 
Објекте можемо уметнути и преко картице Уметање (Insert) (сл. 47.), тако што 
изаберемо жељену алатку. 

 Сл.47. Картица Уметање (Insert) 

Објекат означавамо тако што кликнемо на њега. Бришемо га тастером Delete. 

Копирање, премештање унутар презентације и између отворених презентација 

Уколико објекат желимо да преместимо на друго место на слајду, означимо га, 
притиснемо и задржимо леви тастер миша, вучемо показивач до жељене позиције па 
отпустимо тастер миша (метода „ухвати, превуци,пусти, drag and drop). 

Уколико објекат желимо да преместимо на слајд у истој или другој презентацији, 
означимо га и притиснемо десни тастер миша како бисмо отворили брзи мени. У брзом 
менију изаберемо команду Исеци (Cut), позиционирамо се у слајд у који желимо да га 
преместимо па из брзог менија (десни тастер миша) одаберемо команду Налепи (Paste). 

Уколико објекат желимо да копирамо на слајд у истој или другој презентацији, означимо 
га и притиснемо десни тастер миша како бисмо отворили брзи мени. У брзом менију 
изаберемо команду Копирај (Copy), позиционирамо се у слајд у који желимо да га 
копирамо па из брзог менија (десни тастер миша) одаберемо команду Налепи (Paste). 

Промена величине и брисање објекта  

Да бисмо променили величину објекта треба да се позиционирамо у угао објекта и кад 
нам се показивач промени у двосмерну стрелицу, притиснемо и држимо леви тастер 
миша па вучемо показивач миша док не постигнемо жељену величину (сл. 48.). 
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Сл.48. Промена  
величине облика  

Други начин је десни клик на објекат при чему у брзом менију бирамо команду Уреди 
облик (Format Shape). У отвореном дијалошком оквиру Уреди облик (Format Shape) 
одаберемо картицу Величина (Size) и уписујемо жељене вредности за Висину (Height) и 
Ширину (Width). 

Објекте бришемо тако што их означимо и притиснемо тастер Delete. 

Ротирање (преокретање) објеката 

Након што смо означили објекат, кликнемо на регулатор ротације (препознатљив по 
зеленој куглици), притиснемо и задржимо леви тастер миша па вучемо у жељеном 
смеру (сл. 49.). 

  
Сл.49. Ротирање објеката 

 
Други начин је преко картице Почетак (Home). У групи Цртање (Drawing) одаберемо 

алатку Распоређивање  . У падајућем менију (сл. 50.) одаберемо команду Ротирај 
(Rotate) и одлучујемо се за неку од понуђених опција. 
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    Сл.50. Ротирање објеката 

Поравнање 

На картици Почетак (Home), у групи Цртање (Drawing) 

бирамо алатку Распоређивање  У падајућем 
менију (сл. 51.) бирамо команду Поравнај (Align) и 
одлучујемо се за неку од понуђених опција. 

 

 

 

 Сл.51. Поравнање објеката  
  
  
 

ОБЛИЦИ И ТЕКСТУАЛНИ ОКВИРИ  

Облике (Shapes) у слајд умећемо путем: 

 картице Почетак (Home) – у оквиру групе Цртање (Drawing) (сл. 52.) 

 Сл.52. Група Цртеж (Drawing) 

 картице Уметање (Insert) – одабиром алатке  , која се налази у групи 
Илустрације (Illustrations) 
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Прво треба да кликнемо на објекат који желимо да уметнемо и након што се показивач 

миша промени у знак  држимо леви тастер миша и вучемо док не постигнемо жељену 
величину (сл. 53.).  

 Сл.53. Цртање облика 

Облицима додајемо текст тако што се позиционирамо унутар њих и уносимо текст или га 
налепимо командом Налепи (Paste).  

Мењање боје, дебљине линије, врсте линије 

Облике (Shapes) уређујемо на контекстуалној картици Алатке за цртање (Drawing Tools) 
на картици Обликовање (Format) у групи Цртање (Drawing). 

Алатком  мењамо боју попуне облика. Кликом отварамо падајући мени с 
палетом боја (сл. 54.), у којем можемо изабрати попуне: 

 Без попуне (No fill) – приказујемо га без попуне 

 Још боја попуне (More Fill Colors) – на картици Стандардна (Standard) бирамо 
неку од понуђених боја или направимо своју у картици Прилагођена (Custom) па 
одређујемо Прозирност (Transparency) облика  

 Слика (Picture) – одаберемо слику која ће се приказивати као позадина облика  

 Прелив боја (Gradient) – преливање између две или више боја 

 Текстура (Texture) – мењамо текстуру попуне 

  Сл.54. Одабир боје попуна облика 

Алатком  мењамо изглед обриса облика. Кликом отварамо падајући мени с 
палетом боја (сл. 55.) у којем можемо да изаберемо: 

 Дебљина (Weight) – дебљину линије 

 Црте (Dashes) – врсту линије (пуна, испрекидана) 

 Стрелице (Arrow) – изглед стрелице (један или оба врха...) 
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  Сл.55. Уређивање изгледа линије 

Након што смо уметнули стрелицу на слајд (помоћу алатке Облици (Shapes) на картици 

Уметање (Insert)), мењање врсте почетка и завршетка (и осталих поставки) стрелице 

вршимо помоћу дијалошког оквира Уреди облик (Format Shape), картица Стил линије 

(Line Style) (сл. 56.). Сл. 57. приказује неколико стрелица са разним врстама почетака 

(Begin type) и величина (Begin size) као и врстама краја (End type) и величина краја (End 

size).  

Дијалошки оквир Уреди облик (Format Shape) отварамо тако што означимо стрелицу па:  

 кликнемо на  у групи команди Стилови облика (Shape Styles) картице 

Обликовање (Format), или  

 отворимо брзи мени (тј, притиснемо десни тастер миша на стрелицу) и 

одаберемо опцију Уреди облик (Format Shape) 

 

 

 

 

 

                      
 
Сл.56. Дијалошки оквир Уреди облик (Format Shape) 

 

Сл.57. Неколико стрелица са 
разним врстама почетака 
(Begin type) и величина (Begin 
size) као и врстама краја (End 
type) и величина краја (End size)  
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Алатком  на картици Обликовање (Format) отварамо падајући мени с 
ефектима које можемо додати облицима(сл. 58.) : 

 Унапред одређено (Preset)  

 Сенка (Shadow)  

 Одраз (Reflection) 

 Сјај (Glow) 

 Умекшане ивице (Soft Edges) 

 Косина (Bevel) 

 3-D ротација (3-D Rotation) 

  

Сл.58. Ефекти облика (Shape Effects) 

Да бисмо олакшали посао и истовремено обавили премештање, промену величине или 
ротацију свих облика – можемо их груписати. Пре груписања, облике је потребно 
означити и: 

 Потражити алатку  на картици Почетак (Home), у групи Цртање (Drawing) и 
одабрати команду Групиши (Group) 

 или притиснути десни тастер миша и из брзог менија изабрати команду Групиши 
(Group) 

За Разгруписање (Ungroup) на истом месту изаберемо команду Разгрупиши (Ungroup). 

Размештање објеката 

Потражите алат  на картици Почетак (Home), у групи 
Цртање (Drawing) и одаберите једну од команди за 
размештање објеката (сл. 59.). 

  

 

 

 

Сл.59. Команде за размештање  
објеката (Order Objects) 
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Сл.60. приказује исти пример на којем су употребљена сва 4 доступна алата за 
размештање објеката. 

 

     
Облик померамо један ниво унапред.  Облик постављамо испред свих осталих 

објеката. 
 

        
Облик померамо један ниво уназад.                     Облик постављамо иза свих осталих 

објеката. 
Сл.60. Размештање објеката 
  

Премести у позадину (Send to Back) Премести назад (Send Backward) 

Премести испред (Bring To Front) Премести напред (Bring Forward) 
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ИЗЛАЗНИ РЕЗУЛТАТИ  

ЕФЕКТИ ЗАМЕНЕ СЛАЈДА  

Ефекти замене слајда (Slide Transition) одређују начин преласка с једног слајда на други. 
Пре него што слајду доделимо ефекат, потребно је да слајд означимо тако што ћемо 
кликнути на минијатуру слајда с леве стране прозора - користимо Нормални приказ 
(Normal View). Затим, на картици Прелаз (Transition), у групи Прелаз на овај слајд 
(Transition to This Slide) (сл.61.), бирамо неки од понуђених ефеката.  

 
Сл.61. Група Прелаз на овај слајд (Transition to This Slide) 

У групи Подешавање времена (Timing) (сл.62.) можемо да поставимо и неке додатне 
опције: 

 Звук за прелаз (Sound) – бирамо звучни запис који ће пратити прелаз 

 Брзина замене (Duration) – постављамо време трајања прелаза  

 Примени на све (Apply to all) – одабране опције прелаза примењујемо на све 
слајдове у презентацији 

 На клик мишем (On Mouse Clicк) – кад је означена ова опција, прелазак на други 
слајд активирамо кликом на леви тастер миша  

 После (After) – ако је означена ова опција, одређујемо временски период након 
којег ће се догодити прелаз 

 Сл.62. Група Подешавање времена (Timing) 

Дугме  користимо за преглед (Preview) постављених ефеката на слајду.  

ЕФЕКТИ  АНИМАЦИЈЕ 

Ефекти анимације су слични ефектима замене слајдова, али у овом случају одређујемо 
начин на који се на слајду појављују текст и објекти (табеле, графикони итд). Пре него 
што тексту или објекту додамо анимацију, потребно је да га означимо, затим му на 
картици Анимације (Animations) (сл.63) додељујемо неку од понуђених анимација. 
 

 
 
Сл.63. Група Анимација (Animation) 
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Анимирани објекти поред себе 
имају редни број који указује на 
редослед одвијања анимација 
(сл. 64). 

 

 

 

 

 

Сл. 64. Редослед приказивања анимација 

Кликом на  отварамo окно задатака Прилагођене анимације (Custom 
animation pane) (сл.65), где имамо преглед над свим анимираним елементима слајда. 
Кликом на објект отварамо падајући мени у којем можемо подесити опције: 

 Започни на клик (Start On Clicк) – анимацију активирамо притиском на леви 
тастер миша 

 Започни са претходним (Start With Previous) – анимација објекта се покреће 
заједно са анимацијом објекта који му претходи 

 Започни после претходног (Start After Previous) – анимација објекта се покреће 
после анимације објекта који му претходи 

 Опције ефеката (Effect Options) – додатне опције подешавања ефеката 

 Подешавање времена (Timing) (сл.66.) – додатне опције подешавања времена 

 Сакриј напредну временску траку (Hide Advanced Timeline) – сакрива напредни 
приказ временског низа анимација у окну задатка 

 Уклони (Remove) – уклања анимацију 

Притиском на дугме  прегледамо анимацију. 

  

 
Сл.65. Окно задатака  

прилагођене анимације 
 

 

   
Сл.66. Група Подешавање времена (Timing) 
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У групи Подешавање времена (Timing) подешавамо: 

 Почетак (Start) – почетак анимације  

 Трајање (Duration) – трајање анимације 

 Одлагање (Delay) – одлагање анимације 

 Промена распореда анимације (Reorder Animation) – реорганизација анимације 

Дугме  користимо за преглед (Preview) свих анимација на слајду.  

НАПОМЕНЕ  НА СЛАЈДУ ЗА ПРЕЗЕНТАТОРА/КУ   

У доњем делу прозора налази се простор за напомене говорника/презентатора (сл.67).  
Напомене се не виде на пројектору приликом пројекције презентације и служе као 
подсетник самом презентатору. 

 

Сл.67. Окно за напомене (Notes Pane) 
 

ИЗЛАЗНИ ОБЛИЦИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ  

Избор одговарајућег излазног облика за презентацију обављамо путем картице Дизајн 

(Design) у групи Подешавање странице (Page Setup), одабиром алата . У отвореном 
дијалошком оквиру Подешавање странице (Page Setup) имамо опцију Величина 
слајдова прилагођена за (Slides sized for), где бирамо одговарајући излазни облик.  
 

СКРИВАЊЕ И ОТКРИВАЊЕ СЛАЈДОВА  

Слајд сакривамо тако што се позиционирамо на његову минијатуру у левом делу 
прозора, притиснемо десни тастер миша и из брзог менија изаберемо ставку Сакриј 
слајд (Hide Slide). За откривање слајда користимо исти поступак, само што тада бирамо 
ставку Откриј слајд (Unhide slide). 

*Скривеним слајдовима је прецртан број. 
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ПРОВЕРА ПРАВОПИСА И ГРАМАТИКЕ 

Проверу правописа обављамо алатком  у групи Провера (Proofing) (сл.68), на 
картици Редиговање (Review). 

  Сл.68. Група Провера (Proofing) 

ПОДЕШАВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ СЛАЈДА И ПОЛОЖАЈА СТРАНИЦЕ 

Оријентацију слајда мењамо на картици Дизајн (Design), у групи Подешавање странице 

(Page Setup), одабиром алатке . 

Величину слајда мењамо на картици Дизајн (Design) у групи Подешавање странице 

(Page Setup) (сл.69), одабиром алатке  . 

                                                                   

Сл.69. Група Подешавање странице    Сл.70. Дијалошки оквир Подешавање  
           (Page Setup)                 странице (Page Setup) 

Y дијалошки оквир Подешавање странице (Page Setup) (сл.70.) можемо да одредимо 
Ширину (Width), Висину (Height), да одаберемо величину за приказивање на екрану или 
папиру итд. 

ШТАМПАЊЕ  СЛАЈДОВА  

Штампање слајдова је доступно: 

 преко менија Датотека (File), тако што изаберемо команду Одштампај (Print)  

 комбинацијом тастера Ctrl + P 
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Број копија: 

Уколико слајдове желимо да одштампамо у неколико примерака, у поље Копије (Copies) 

  унесемо број копија које желимо да одштампамо. 
 

Подешавање штампања (сл.71.): 

 Одштампај све слајдове (Print All Slides) – ову опцију употребљавамо за 
штампање целе презентације 

 Одштампај изабрано (Print Selection) – штампа само означене слајдове 

 Одштампај тренутни слајд (Print Current Slide) – штампа само слајд на коме смо 
тренутно позиционирани (на којем трепери курсор) 

 Прилагођени опсег штампања (Print Custom Range) – штампа задати опсег 
слајдова 

 Преглед презентације пре штампања - с десне стране прозора видимо 
презентацију у облику каквом ће изгледати након штампања. 

  Сл.71. Подешавање штампања 

ПРИКАЗ ПРОЈЕКЦИЈЕ СЛАЈДОВА  

Покретање пројекције од почетка 

 На картици Пројекција слајдова (Slide Show), у групи Покретање пројекције 

слајдова (Start Slide Show) изаберемо алатку , или  

 Притиснемо тастер F5 на тастатури 
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Покретање пројекције од тренутног слајда 

 На картици Пројекција слајдова (Slide Show), у групи Покретање пројекције 

слајдова (Start Slide Show) изаберемо алатку , или  

 Притиснемо тастере Shift и F5 на тастатури 

Емитовање пројекције слајдова (Broadcast Slide Show) – једна од нових могућности MS 

PowerPoint-a 2010: апликација шаље везу удаљеним корисницима, па они могу да 

погледају нашу презентацију преко Интернет прегледача. 

Прилагођена пројекција слајдова (Custom Slide Show) – појављује се прозор помоћу 

којег уређујемо нови редослед слајдова. 

КРЕТАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКЦИЈУ 

Након што покренемо презентацију, притиском на десни тастер миша покрећемо мени 

за кретање кроз презентацију (сл.72.) са следећим опцијама: 

  

 Следећи (Next) 

 Претходни (Previous) 

 Последње приказано (Last Viewed) 

 Иди на „Слајд“ (Go to Slide...) 

 

 

Сл.72. Брзи мени – команде за кретање кроз пројекцију 
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ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА  

 

Веб страницу http://www.itdesk.info је покренуло удружење „Отворено 

друштво за размјену идеја - ОДРАЗИ“ у циљу активног промовисања 

људских права на слободан приступ информацијама, као и људских права на 

образовање. 

Слободно копирајте и дистрибуирајте овај документ, под условом 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/ауторке. Microsoft, Windows и Office су 

регистровани заштитни знаци компаније Microsoft Corporation. Остали заштитни знаци 

коришћени на ITdesk.info Home веб страницама су искључиво власништво њихових власника/ца. 

Уколико имате питања у вези са употребом или поновном дистрибуцијом било којег програма, 

слободно контактирајте ауторе/ауторке дотичног програма. Сва додатна питања пошаљите на 

info@itdesк.info.  

___________________________________ 

Ове веб странице садрже линкове ка осталим веб страницама или изворима. ITdesk.info тим 

НИЈЕ одговоран за текстуални и/или рекламни садржај, односно за производе који су на тим 

страницама/изворима понуђени, као што НИЈЕ одговоран ни за садржај који је доступан путем 

њих; могућност коришћења или тачност садржаја. Линкове користите на сопствену одговорност. 

Такође, ITdesk.info тим не гарантује: 

 да је садржај на овим страницама ослобођен од грешака или погодан за сваку сврху, 

 да ће ове веб странице или веб услуге функционисати без грешака или прекида, 

 да ће одговарати Вашим потребама, 

 да имплементација таквог садржаја неће нарушавати патенте, ауторска права, заштитни 

знак или остала права неке треће стране. 

Уколико се не слажете са овим општим условима или нисте задовољни веб страницама које 

пружамо, прекините са коришћењем ових страница и веб услуга. ITdesk.info тим није одговоран 

Вама, ни трећим особама за било коју насталу штету, била она директна, индиректна, случајна 

или последична, повезана са Вашом употребом или ако из ње произилази; погрешне употребе 

ових веб страница или веб услуга. Иако Ваше потраживање може бити засновано на гаранцији, 

уговору, прекршају или неком другом правном основу, независно од наше обавештености о 

могућности настанка такве штете, ослобађамо се сваке одговорности. Прихватање ограничења 

наше одговорности неопходан 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 у едукативне сврхе или као пример, па ми, на било који начин, не преферирамо 

наведени софтвер у односу на неки други софтвер. Било која изјава да неки наведени софтвер 

преферирамо у односу на други, који се спомиње или се не спомиње у материјалима, сматраће се 

као лажни исказ. Нашу непосредну и безрезервну подршку имају једино софтвери отвореног 

кода (open source) који омогућују корисницима/цама да без препрека постану дигитално 

писмени, користе рачунар и учествују у модерном информатичком друштву. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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