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Главни наслов:   

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

Поднаслов:  

Израда презентација - Microsoft PowerPoint 2010, пример испита 

Аутор: 

Марио Дујло 

Локализовала: 

Марија Савић 

Насловница:  

Силвија Бунић 

Издавач:  

Отворено друштво за размјену идеја (ОДРАЗИ), Загреб 

ISBN: 

978-953-7908-11-9 

Мјесто и година издавања:  

Загреб, 2011.  

 

Ауторско право:  

Слободно копирајте, прештампавајте и даље дистрибуирајте целу публикацију или 

њене делове, укључујући и у сврху организованих школовања, било у јавним или у 

приватним образовним установама, али искључиво у некомерцијалне сврхе (дакле без 

наплате крајњим корисницима за коришћење публикације), те уз навођење извора 

(извор: www.ITdesk.info - пројекат e-едукације са слободним приступом). Изведени 

радови нису допуштени без претходног одобрења носиоца ауторских права (удруга 

Отворено друштво за размјену идеја - ОДРАЗИ). 

Контакт за тражење дозволе: info@ITdesk.info   

  

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

Данашње друштво обележено је наглим растом и развојем 

информационих технологија (ИТ), што је резултирало 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, 

ОЕЦДа 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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1. Отворену датотеку primer_ispita_modul_6.pptx сачувајте под новим  

именом itdesk.pptx на истом месту.  [1 бод]   

 

2. Наставите користити датотеку itdesk.pptx. Промените изглед  

слајда 1 у насловни. [1 бод] 

 

3. Зумирајте презентацију на 70%.   [1 бод] 

 

4. Примените боју позадине са слајда 1 на све остале слајдове у    

 презентацији.  [1 бод]

 

5. Отворите слајд 2. Уклоните графичке ознаке на тексту. [1 бод] 

 

6. Између слајдова 2 и 3 уметните нови слајд. Уклоните поље за [1 бод]  

наслов. 

 

7. На слајду 2, изрежите део текста који почиње са „Naše edukacijske  

prezentacije …“ и завршава са потписом „ITdesk.info Team“.  [1 бод] 

 Налепите га на управо уметнути слајд користећи обликовање слајда 2.  

 

8. Преместите слајд 6 између слајдова 8 и 9. [1 бод]  

 

9. Додајте аутоматски бројач слајдова на сваки слајд, а затим додајте  

 данашњи датум у леви део подножја сваког слајда.  [1 бод] 

 

10. Додајте наранџасти обруб свим насловима у презентацији,  

аутоматском бројачу слајдова и пољу за приказ данашњег датума. [2 бода] 

 Централно поравнајте бројач и датум.  

 

11. Примените ефекат пријелаза Split на све слајдове у презентацији.  [1 бод] 
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12. Наместите аутоматско мењање слајдова на пет секунди.  [1 бод] 

Примените на све слајдове.   

 

13. Додајте звук Camera другом слајду и наместите да се звук понавља.  

 Додајте звук Explosion трећем слајду.  [1 бод] 

 

14.  Покрените презентацију од другог слајда. Зауставите  

 презентацију након приказа два слајда, а затим уклоните звукове 

с другог и трећег слајда.  [1 бод] 

 

15. Промените опције ефекта прелаза који сте применили на све  

слајдове на Horizontal Out.  [1 бод] 

 

16. Отворите слајд 5. Примените анимацију Fade на поље за садржај.  [1 бод] 

 

17. Наместите трајање анимације на 2 секунде. [1 бод] 

 

18. Исту анимацију, с истим подешавањима, примените на поља за  

садржај на слајдовима 6 до 11.  [2 бода] 

 

19. Након слајда 11, уметните нови слајд. Изглед Title and Content. [1 бод] 

 

20. У поље за садржај уметните обичан табеларни графикон, и кад се  

 отвори Excel измените таблицу из које графикон узима податке тако  

 да изгледа овако: 

 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 

Трајање 6 12 24 24 24 15 15 

 

 Ставите наслов слајда „Preporučeno vrijeme trajanja tečajeva“.  [2 бода] 

 

21. Промените боју фонта целом тексту на слајду у сиву (White, Darker 25%).      [1 бод] 
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22. Уметните нови, празни слајд (blank). Уметните Организациони графикон. 

 Испуните га на следећи начин уз помоћ Окна за текст (Text Pane):  

 Manager, Assistant, Employee A, Employee B, Employee C.  [2 бода] 

 

23. Додајте помоћника (Assistant) запосленом Б (Employee B). [1 бод] 

 

24. Сакријте слајд 13. [1 бод] 

 

25. Уметните нови, празни слајд након слајда 13. Уметните у њега  

 слику itdesk.png.  [1 бод] 

 

26. Додајте следеће анимације слици: Entrance – Bounce, Emphasis   

– Spin,Exit – Shrink & Turn. Поставите почетак анимације на После 

 претходног (After previous).  [2 бода] 

 

27. Уметните још један, последњи слајд. Промените боју позадине  

у црну,те примените ефекат прелаза Random Bars. Сачувајте  

 презентацију, а затим је покрените.  [1 бод] 

 

 УКУПНО БОДОВА 32 
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Оваj пример испита је намењен за учење уз материјале 

објављене на следећим линковима: 

 

* Скрипта: 

www.itdesk.info/srp/e-edukacija/Microsoft PowerPoint 2010 skripta.pdf  

 

* Приручник:  

www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_prezentacije_microsoft_powerpoint_2010.pdf  

 

* Видео-презентација која приказује решавање примера испита: 

http://www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-izrada-prezentacija/ 

 

На линковима испод се налазе додатни материјали (видео презентације и квизови) 

овог модула на хрватском који још нису локализовани. 

* Видео-презентације које приказују рад у Microsoft PowerPoint 2010: 

 1. prezentacija Microsoft PowerPoint 2010  

 2. prezentacija Microsoft PowerPoint 2010  

 3. prezentacija Microsoft PowerPoint 2010  

 

* Квизови који корисници сами решавају: 

 http://www.itdesk.info/hrvatski/prezentacije-kviz-1/  

 http://www.itdesk.info/hrvatski/prezentacije-kviz-2/  

 http://www.itdesk.info/hrvatski/prezentacije-kviz-3/  

 

 (за отварање линка који се налази унутар документа .пдф само кликните левим 

кликом миша на један од наведених линкова. Веб страница на коју линк води 

отвориће се у прегледачу интернета који имате инсталиран у рачунару.)  

  

http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/Microsoft%20PowerPoint%202010%20skripta.pdf
http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_prezentacije_microsoft_powerpoint_2010.pdf
http://www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-izrada-prezentacija/
http://www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-powerpoint-1/
http://www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-powerpoint-2/
http://www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-powerpoint-3/
http://www.itdesk.info/hrvatski/prezentacije-kviz-1/
http://www.itdesk.info/hrvatski/prezentacije-kviz-2/
http://www.itdesk.info/hrvatski/prezentacije-kviz-3/
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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 Windowsxx 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. 

mailto:info@itdesk.info
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