
CERUZA 

Készítsen bemutatót egy ceruza képének megrajzolásáról a minta és a leírás alapján! 

Munkáját a program formátumának megfelelően ceruza néven mentse! A képeket a 
prezentációkészítő program saját rajzoló eszközeivel készítse el. 

 

1. A diák háttere egységesen világossárga (239, 232, 200) RGB kódú szín és a szöveg bordó 
(68, 0, 0) RGB kódú szín. 

2. A diák szövegét a minta alapján gépelje be! A bemutató minden címe félkövér betűstí-
lusú. 

3. Az első dia már a kész ceruza ábráját tartalmazza. Ezt a negyedik dián elkészítendő rajz 
átmásolásával hozza létre. 

4. A második dián a rajzelemek kitöltési színkódjait írja be egy táblázatba a minta alapján! 
 A táblázat fehér kitöltésű, vékony vonallal szegélyezett és vízszintesen középre igazí-

tott. 
 Az első oszlop 10 cm és a másik három oszlop 3,5 cm szélességű. 
 Az első oszlop celláinak tartalma balra és a többié középre igazított. 

5. A harmadik dián a szöveg felsorolással jelenjen meg! Ügyeljen a helyes szorzójel-szimbó-
lum (’×’) használatára! 

6. Helyezze el a dia aljára a rajzhoz szükséges alakzatokat a második dián látható színekkel 
kitöltve, szegély nélkül vagy a kitöltőszínnel megegyező szegéllyel a következő méretek-
kel: 
 a téglalapok 10 × 1 cm oldalúak, 
 a nagyobb háromszög 3 × 3 cm-es, a három kisebb 0,8 × 1 cm-es és a minta szerint el-

forgatottak, 
 a grafit hegyet szimbolizáló fekete háromszög alakzat 1 × 1cm-es, 
 a bordó kör 3 cm átmérőjű! 

7. A negyedik dián a ceruza kész képe jelenjen meg! Állítsa be a minta szerinti vízszintes és 
függőleges igazítást és ügyeljen az alakzatok precíz hézag- és átfedésmentes illesztésére! 

8. Másolja át a kész rajzot az első diára, majd az elemeit foglalja csoportba és forgassa el 
30°-kal jobbra! 

9. A negyedik dián a ceruza rajzára állítson animációt úgy, hogy az alakzatok egymás után 
automatikusan, az alapértelmezettnél lassabban ússzanak be balról! 

10. Állítson mind a négy diára egységes és egyszerű áttűnést, hogy 3 másodperc után auto-
matikus váltás történjen! 
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