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Predgovor

Današnjo je družbo zaznamovala hitra rast in razvoj informacijske
tehnologije (IT), kar je povzročilo veliko odvisnost družbe v širšem
smislu, znanja in sposobnosti ljudi na področju IT-ja. In čeprav se ta
odvisnost povečuje iz dneva v dan,

človekova pravica do

izobraževanja in informacij ni razširjena na področju IT. Pojavili so se
problemi, ki vplivajo na družbo kot celoto, ustvarjajo ovire in ljudi
oddaljuje od glavnih razlogov in motivacije za napredek, priložnosti.
Danes, biti računalniško nepismena oseba pomeni biti oseba brez
možnosti sodelovanja v sodobni družbi, oseba brez priložnosti
navkljub priznani nujnosti in koristnosti vključujoče informacijske
pismenosti, tako s strani Evropske komisije, UNESCO-a, OECD-a in
ostalih ustreznih ustanov, še vedno obstajajo skupine ljudi s težkim
dostopom do osnovnega računalniškega izobraževanja (npr. invalidi,
ljudje s težavami pri učenju, delavci/in migranti, brezposelni, ljudje, ki
živijo v oddaljenih krajih, ki nimajo dostopa do računalniškega
izobraževanja).
Skripte skupaj z drugimi gradivi objavljenih na spletnih straneh
ITdesk.info predstavljajo naš prispevek k uresničevanju in promociji
človekovih pravic do izobraževanja in informacij na IT področju.
Upamo, da Vam bo to izobraževanje pomagalo pri obvladovanju
osnovnih računalniških znanj in s tem upamo, želimo, da naučite čim
več in tako postanete aktivni član sodobne IT družbe.

Iskreno Vaši,
ITdesk.info team
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MICROSOFT POWERPOINT 2010 BETA – ELEMENTI UPORABNIŠKEGA VMESNIKA

1. Gumbi za delo z okni – zmanjšanje, povečanje, zapiranje okna
2. Naslovna vrstica – ime dokumenta, razširitev (.pptx) in ime programa
3. Zavihki / tabs
o Datoteka / File
o Animacije / Animations
o Osnovno / Home
o Diaprojekcija / Slide Show
o Vstavljanje / Insert
o Pregled / Review
o Načrt / Design
o Ogled / View
o Prehodi / Transitions
4. Orodna vrstica / Toolbar
o nekateri skriti ukazi s puščico za odpiranje dodatnih možnosti
o zatemnjene ukaze ni mogoče trenutno izvrševati
o ukazom s tremi pikami sledijo nadaljni ukazi
 zavihki in orodne vrstice se skupno imenujejo trak (ribbon)
5. Podokno diapozitiva - prostor kjer vnašamo besedilo, predmete (elemente)
6. Točka vstavljanja, mesto kjer utripa kurzor
7. Zavihek Diapozitivi – prikazuje diapozitive v obliki sličic
8. Podokno za opombe
9. Trakovi za horizontalno in vertikalno navigacijo (drsniki)
10. Vrstica stanja - prikazuje informacije o trenutnem položaju točke vstavljanja na namizju in
stanje nekaterih posebnih funkcij Microsoft PowerPointa-a
11. Vodoravno in navpično ravnilo
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OZNAČAVANJE BESEDILA
Vstavljanje (dodatnega) besedila – pritisnemo levi gumb miške znotraj predvidenega polja in vpišemo
besedilo.
Sprememba obstoječega besedila – besedilo katero želimo spremeniti označimo in vnesemo novo
besedilo.
Označevanje poljubnega besedila:
 pritisnemo in zadržimo levi gumb miške na začetku besedila katerega želimo označiti,
premaknemo miško do konca ter odpustimo levi gumb
 postavimo točko vstavljanja na mesto začetka označevanja, pritisnemo tipko Shift ter
pritisnemo levi gumb miške na mesto želenega konca označevanja
Dodajanje opomb / notes: polje povečamo z dvigovanjem zgornjega roba.
KOPIRANJE BESEDILA V DOKUMENTU IN MED ODPRTIMI DOKUMENTI
Kopiraj / Prilepi (Copy / Paste):
1. označimo besedilo katero želimo kopirati
2. kopiramo označeni del besedila s pomočjo orodja Kopiraj (Copy)
(Ctrl + C)
3. postavimo točko vstavljanja na mesto kamor želimo postaviti besedilo
4. prilepimo besedilo na to mesto s pomočjo enega od orodij Možnosti lepljenja / Paste
Options

(Ctrl + V)

Kopiranje s pomočjo povleci - spusti metode (drag and drop)
1. označimo besedilo katero želimo kopirati
2. na izbranem besedilu pritisnemo in zadržimo levi gumb miške ter pritisnemo in zadržimo
tipko Ctrl
3. povlečemo kazalec miške
4. odpustimo gumb miške in zatem tipko Ctrl. Besedilo je prilepljeno na novo mesto.
Izreži / Prilepi (Cut / Paste):
1. označimo tekst katerega želimo premakniti
2. izrežemo označeni del besedila s pomočjo orodja Izreži (Cut)
Ctrl +X)
3. postavimo točko vstavljanja na mesto kamor želimo premakniti besedilo
4. zalepimo besedilo na to mesto s pomočjo enega od orodij Možnosti lepljenja / Paste
Option (Ctrl + V)
Premikanje s pomočjo metode povleci – spusti: isto kot kopiranje, vendar brez tipke Ctrl.
BRISANJE BESEDILA



črko po črko: Delete - desno od kurzorja, BackSpace - levo od kurzorja
hitri način - označimo želeni del besedila in pritisnemo tipko Delete
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Brisanje enega ali več diapozitivov - označimo eden ali več diapozitivov (s pomočjo tipke Shift, če so
diapozitivi v nizu oz. s Ctrl, če niso v nizu) in pritisnemo tipko Delete.
Slovenski naziv za diapozitiv je prosojnica.
Razveljavljanje sprememb (Undo) in razveljavljanje razveljavljanja sprememb (Redo)
Razveljavi (Undo)
Ponovi (Redo)
S pritiskom na puščico ob orodju, se odpre spustni meni s seznamom vseh dejavnosti katere smo
naredili.
Vedno najprej označimo besedilo, potem pa izberemo želeno orodje.

ZAVIHEK: DATOTEKA / FILE

Orodje Shrani (Save)
(bližnjica na tipkovnici Ctrl + S)
 Shrani kot / Save in - v katero mapo se bo datoteka shranila
 Ime datoteke / File name - vpišemo ime datoteke
 Shrani kot drugo vrsto / Save as type – program v katerem shranimo dokument
Ustvarjanje nove predstavitve: New > Blank presentation > Create (bližnjica Ctrl + N)
Oblikovanje novega dokumenta je olajšano z uporabo predloge (template) – končnica (ekstenzija)
.potx

Odpiranje obstoječega dokumenta
- orodje Odpri / Open (odpiranje več dokumentov: tipki Ctrl
ali Shift)
Natisni / Print:
 Printer – izberemo tiskalnik
 Copies – število kopij dokumenta
 Range - obseg:
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o
o
o





All – vse
Current slide – trenutni diapozitiv
Custom range – obseg po meri
Collated – natisne se cela predstavitev od začetka do konca, zatem pa glede na zadano
število kopij, Uncollated – natisne se prvi diapozitiv glede na zadano število kopij, zatem
drugi itd.
kaj se naj natisne: Full Page Slides, Outline, Notes Page, en diapozitiv, dva diapozitiva po
strani,...
tiskanje barv: barve / color, sivine / grayscale, povsem črno-belo / pure black and white

Shrani in pošlji: Skupna raba / Share - nove možnosti, ki olajšujejo skupno rabo dokumentov:
 Spremeni vrsto datoteke / Change File Type, datoteko shranimo v drugem programu
 Ustvari PDF/XPS dokument / Create PDF/XPS Document – shranjevanje datoteke v fiksno
obliko, ki se ne more zlahka spremeniti
Možnosti / Options
 kartica “General” > vsebuje polje za vnos uporabniškega imena
 kartica Shranjevanje / Save > polja za “AutoRecover file location” and “Default file location”

ZAVIHEK: OSNOVNO / HOME

Nov diapozitiv / New Slide (ali tipkovnica Ctrl+M)
 Enter na tipkovnici (moramo se nahajati v prikazu diapozitivov)

Postavitev / Layout
Title slide – naslovni diapozitiv

Title and content – naslov in vsebina

Two content – dve vsebini

Pisava (font): Times New Roman, Verdana, Arial, Calibri itd.
Velikost pisave / Font Size – spustni meni
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Oblikovanje besedila
Krepko (Bold)
- Ctrl + B

Ležeče (Italic)
- Ctrl + I

Podčrtano (Underline)
- Ctrl + U - tipkovna bližnjica

Senca / Shadow
Prečrtano (Strikethrough): poljubno besedilo

Spremeni male/velike črke:

- VELIKE ČRKE / UPPERCASE
- male črke / lowercase

Barva pisave z različnimi barvami: alat Font Color

Označen in oštevilčen seznam:


Označen seznam / Bullets
Oštevilčen seznam / Numbering
novo označene postavke – Enter na tipkovnici, prenehanje označevanja – dvakrat Enter

Poravnavanje besedila
 poravnanje na levo / Align Left,
 na sredino / Centar,

Polnilo oblike >
Oris oblike
>
Učinki oblike >




poravnanje na desno / Align Right,
obojestrano / Justify

- odpira paleto barv
- odpira paleto barv, izbira vrste in debeline črte
- ponujeni učinki: 3D, senca, odsev, vrtenje, itd.

Oblike / Shapes
– potem, ko obliko izberemo, jo prenesemo v diapozitiv z metodo povlecispusti in pri tem se samodejno določi velikost in mesto v diapozitivu
Razporedi / Arrange – razporeja elemente pred (Bring forward) ali izza (Send to back) drugih likov
Iskanje za določene besede ali izraze
 Najdi / Find, vpišemo izraz, Nadaljuj iskanje / Find Next
Zamenjava določene besede:
 Najdi – katero besedo iščemo;
 Zamenjaj z – s katero besedo želimo zamenjati
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Kopiranje oblikovanja enega dela besedila na drugi - orodje Format Painter
Pomoč u MS PowerPointu - Orodje Help

, F1 na tipkovnici

Medtem, ko se nahajamo znotraj polja za vnos vsebine, v diapozitivu lahko odpremo zavihek Oblika /
Format, ki vsebuje mnoge od dosedaj naštetih orodij :

ZAVIHEK: VSTAVLJANJE / INSERT

Tabela
izberemo orodje za vstavljanje tabele in:
o z miško prehajamo preko kockic, pri čemer določamo število stolpcev in vrstic, ali
o izberemo možnost Vstavi tabelo / Insert Table in vpišemo številke
*vstavljanje je omogočeno takoj ko vstavimo nov diapozitiv ter izberemo katero koli postavitev
z vsebino*
 sprememba mesta točke vstavljanja: tipka TAB, smerne tipke na tipkovnici, s pritiskom levega
gumba miške v želeno celico
 urejevanje tabele: Table Tools > Obrobe / Borders
> Senčenje / Shading
 poznejše vstavljanje vrstice ali stolpca:
o točko vstavljanja postavimo v celico kjer želimo vstaviti vrstico ali stolpec, pritisnemo desni
gumb miške ter iz priročnega menija izberemo:
• Vstavi > vrstice zgoraj (Insert > Row Above) ali spodaj (Below), ali
• Vstavi > stolpce na levo (Insert > Column Left) ali na desno (Right)
 brisanje vrstice ali stolpca - označimo vrstico ali stolpec, prikličemo priročen meni ter
izberemo možnost Izbriši stolpce (Delete Columns) ali Izbriši vrstice (Delete Rows)
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Slika


* vstavljanje je omogočeno takoj ko vstavimo nov diapozitiv ter izberemo katero koli
postavitev z vsebino *
 sliko označimo s pritiskom levega gumba miške na želeni predmet in predmet je tako
označen (na robovih majhni kvadratki)
 nastavitve velikosti predmeta:
o ročno: označimo predmet, z metodo povleci-spusti (drag and drop) pomikamo neke od
robnih točk na okviru predmeta
o vpis vrednosti: desni klik na predmet > Oblikovanje slike / Format Picture > kartica Velikost
/ Size > v polja je potrebno vnesti vrednosti za višino (Height) in širino (Width)
 medtem, ko je slika označena, lahko v diapozitivu odpremo zavihek Oblika / Format, ki
vsebuje neke nove možnosti oblikovanja:
- orodje za popravke kontrasta, svetlosti, izostrenja
- spreminjanje barve slike, kako bi bolšje odgovarjala ostali vsebini
- orodje, kako bi slika delovala kot risba ali narisana

- orodje za vnos polja z besedilom, potem, ko izberemo orodje z metodo povleci-spusti (drag
and drop), določimo polju mesto in velikost v diapozitivu
Glava in noga (Header and Footer)
 editiranje / urejevanje: pritisnemo levi gumb miške v prostor glave ali noge, ali: desni klik:
uredi tekst / Edit text
- vstavljanje datuma in ure / date and time
- vstavljanje številke diapozitiva / slide number
Vstavljanje simbola

: € £ © ∞  ≠        itd.

Grafikon
 * vstavljanje je omogočeno takoj ko vstavimo nov diapozitiv ter izberemo katero koli
postavitev z vsebino *
 samodejno se odpre tabela v Microsoft Excel-u za vnos podatkov
 za dodajanje učinkov: polnilo z barvo, 3D-vrtenje, senca, itd. - dvoklik levega gumba miške na
grafikon ali klik desnega gumba miške na grafikon (priziv priročnega menija) > Oblikuj
območje grafikona / Format Chart Area
 sprememba vrste grafikona – s pritiskom desnega gumba miške na grafikon (priziv priročnega
menija) > Spremeni vrsto grafikona / Change Chart Type > izberemo vrsto
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Organizacijski diagram, „SmartArt“
 * vstavljanje je omogočeno takoj ko vstavimo nov diapozitiv ter izberemo katero koli
postavitev z vsebino *
 polja lahko premikamo kako bi uredili strukturo: levi gumb miške na okvir > povleci-spusti
(drag and drop) na želeno mesto
 dodamo lahko okvire za vnos vsebine: označimo okvir kateremu želimo dodati novi okvir , z
desnim gumbom miške prikličemo priročni meni > Dodaj obliko / Add Shape ter izberemo
pod (below) ali nad (above)
 brisanje: predmet označimo in pritisnemo tipko Delete

ZAVIHEK: NAČRT / DESIGN

S postavitvijo miške nad predlaganimi temami dobimo predogled te teme, želeno temo izberemo s
pritiskom levega gumba miške

- orodje za spreminjanje barv, pisave in učinkov znotraj izbrane teme
Usmerjenost diapozitiva / Slide Orientation
 Portrait (pokončno)
 Landscape (ležeče)

ZAVIHEK: PREHODI / TRANSITIONS




za dodajanje vizualnega ali zvučnega (sound) učinka za prehod med diapozitivi
možnosti za spremembe na diapozitivih:
o Ob kliku miške / On Mouse Click
o Po




orodje za določanje trajanje spremembe
spremembe bodo uporabljene samo za diapozitiv na katerem se trenutno nahajamo, razen
če uporabimo orodje

- „Uporabi za vse“ diapozitive
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ZAVIHEK: ANIMACIJE / ANIMATIONS





za animiranje pojavljanja, vhodnih/izhodnih učinkov ter poti gibanja predmetov v diapozitivu
predmet v diapozitivu označimo ter označimo eno od animacij
- pojavljanje seznama Podokna z animacijami

ZAVIHEK: DIAPROJEKCIJA / SLIDE SHOW








From Beginning – zagon diaprojekcije od začetka, prvega diapozitiva (ali tipka F5 na
tipkovnici)
From Current Slide – v kolikor ne želimo predvajanje od prvega diapozitiva, kliknemo na
diapozitiv od katerega želimo predvajati (ali tipki Shift in F5 na tipkovnici)
Broadcast Slide Show – ena od novih funkcij MS PowerPoint 2010: aplikacija pošlje povezavo
oddaljenim gledalcem, ki si jo lahko ogledajo v spletnem brskalniku
Custom Slide Show – pojavi se okvir, s pomočjo katerega določimo nov vrstni red
diapozitivov
Hide Slide – orodje za skrivanje izbranih diapozitiv med predstavitvijo / slide show
z desnmi gumbom miške se nam bodo med predstavitvijo prikazovale razpoložljive bližnjice
za navigacijo:
prejšnji / Previous, naslednji / Next, pojdi na diapozitiv / Go To...

ZAVIHEK: PREGLED / REVIEW




besede, ki so napačno napisane bodo podčrtane z rdečimi, valovitimi linijami
nastavitve: Language > Set Proofing Language



orodje Spelling
- odpre se pogovorno okno z možnostmi: prezri, prezri vse, spremeni,
spremeni vse (Ignore once, Ignore all, Change, Change all)
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če se neka beseda ne nahaja v slovarju, jo lahko dodamo v slovar tako, da jo označimo >
desni klik > Add to dictionary

ZAVIHEK: OGLED / VIEW

Različni pogledi na predstavitev:
 Navaden (Normal View) - namenjen izdelavi predstavitve,
o s prikazom sličic v levem stolpcu je krmarjenje med diapozitivi olajšano, prikazuje lahko
Oris (zamisli) ali Diapozitivi (diapozitivi)
 Slide Sorter (Razvrstilnik diapozitivov) - namenjen pregledu in reorganizaciji diapozitivov
 Notes Page (Stran opomb) - za dodajanje opomb govornika
 Reading View (Pogled za branje) - ogled predstavitev, ki se prilega oknu

Povečava / Zoom – izbira ponujenih ali vnos novih vrednosti

S tabulatorji lahko točno določimo kam želimo, da se premakne točka vstavljanja
Nastavitve in uporaba tabulatorjev:






ravnilo / Ruler mora biti vidno
ikona tabulatorja na levi strani ravnila nam omogoča izbiro vrste tabulatorja
pritisnemo levi gumb miške na željeno pozicijo na ravnilu
s tipko TAB prehajamo od enega do drugega tabulatorja
odstranitev tabulatorja: pritisnemo in zadržimo levi gumb miške na tabulatorju ter
povlečemo navzdol in zatem odpustimo gumb miške
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Ta skripta je namenjena učenju gradiv
objavljenim na naslednjih povezavah:

* Priročnik:
http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_predstavitve_microsoft_powerpoint_2010.pdf

* Video predstavitve, ki prikazujejo delo v programu Microsoft PowerPoint 2010:
 1. predstavitev o izdelavi predstavitve – Microsoft PowerPoint 2010
 2. predstavitev o izdelavi predstavitve – Microsoft PowerPoint 2010
 3. predstavitev o izdelavi predstavitve – Microsoft PowerPoint 2010

* Poskusni izpit:
http://www.itdesk.info/slo/primer izpita/primer izpita modul 6.pdf

* Video predstavitev, ki prikazuje rešitve primerov izpita:
http://www.itdesk.info/slo/resitve-izpita-modul-6-predstavitve/

* Kvizi katere uporabniki/ice sami rešujejo:
 http://www.itdesk.info/slo/predstavitve-kviz-1/
 http://www.itdesk.info/slo/predstavitve-kviz-2/
 http://www.itdesk.info/slo/predstavitve-kviz-3/
(za odpiranje povezave znotraj .pdf dokumenta, kliknite z levim gumbom miške na zgornjo
povezavo. Spletna stran se bo odprla v spletnem brskalniku, nameščenem na vašem računalniku.)
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ITdesk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom
Splošni pogoji uporabe:

Spletno stran www.ITdesk.info je osnovalo združenje „Otvoreno društvo za
razmjenu ideja - ODRAZI“ z namenom spodbujanja človekovih pravic do prostega
dostopa informacij ter človekovih pravic do izobraževanja.
Dovoljeno je kopiranje in distribuiranje tega dokumenta pod pogojem, da ne
spremenite ničesar v njem!

Nad vsemi programi in storitvami navedenih na spletnih straneh ITdesk Home in na ITdesk.info,
izključno pravico imajo njihovi avtorji/ce. Microsoft, Windows, in Windowsxx kot registrirani zaščitni
znak podjetja Microsoft Corporation. Ostali zaščitni znaki uporabljani na ITdesk Home spletnih
straneh so izključno lastništvo njihovih lastnikov/ic. V kolikor imate vprašanja v zvezi z uporabo ali
prerazporeditev katerega koli programa, se obrnite na avtorja/ice posameznih programov. Vsa dodatna
vprašanja prosim pošljite na info@itdesk.info.
___________________________________
Te spletne strani vsebujejo povezave na druge spletne strani ali vire. ITdesk.info ekipa NI odgovorna
za besedila in/ali oglaševalno vsebino oziroma za izdelke, ki so na teh spletnih straneh/ponujenih virih,
kakor NI odgovorna za vsebino, ki je na voljo preko njih, možnost uporabe ali točnost vsebine.
Povezave uporabljate na lastno odgovornost. Prav tako ITdesk.info ekipa ne zagotavlja:





da je vsebina na tej spletni strani brez napak ali primerna za kateri koli namen,
da te spletne strani ali spletne storitve deluje brez napak ali prekinitev,
da odgovarjajo vašim potrebam,
da izvajanje teh vsebin ne krši patentnih pravic, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih
tretjih oseb.

Če se ne strinjate s splošnimi pogoji uporabe ali če niste zadovoljni s spletnimi stranmi, prenehajte z
uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev. ITdesk.info ekipa ni odgovorna vam ali tretjim osebam
za morebitno škodo, bila ona neposredna ali posredna, naključna ali posledična, povezana z ali
izhajajoča iz vaše uporabe, napačne uporabe teh spletnih strani ali spletnih storitev. Čeprav je lahko
vaš zahtevek na podlagi garancije, pogodbe, prekrška ali ima kakšno drugo pravno podlago, ne glede
na našo obveščenost o možnosti takšne škode, smo oproščeni vseh obveznosti. Sprejemanje omejitev
naše odgovornosti je nujen predpogoj za uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev.
Vsa programska oprema navedena v tem ali v drugih dokumentih, objavljena na spletnih straneh
ITdesk.info je navedena samo v izobraževalne namene ali kot primer tako da mi na kakršen koli način,
ne dajemo prednost tej programski opremi v primerjavi z drugo programsko opremo. Vsako izjavo, da
nekaterim od zgoraj navedenim programskim opremam dajemo večjo prednost v primerjavi z drugimi,
katere so navedene ali niso navedene v gradivu, bomo obravnavali kot neresnične izjave. Našo
neposredno in brezpogojno podporo ima le odprtokodna programska oprema (open source), ki
omogoča uporabnikom/cam, da postanejo brez ovir digitalno pismeni, da uporabljajo računalnik in
sodelujejo v sodobni informacijski družbi.
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