
KERÉKPÁR 

Készítsen bemutatót a kerékpárról a minta és a leírás alapján! 

Munkáját a program formátumának megfelelően kerékpár néven mentse! A prezen-
táció szövegét a minta alapján gépelje be! A prezentációhoz szükséges képek a 
bic1.png, a bic2.png és a tandem.jpg állományokban vannak. 

 

1. A diák háttere egységesen függőleges színátmenetes, felül világoskék (140, 200, 220) 
RGB kódú szín és alul világosszürke (220, 240, 240) RGB kódú szín legyen! 

2. A bemutatóban minden szöveg fekete, a feliratok Arial (Nimbus Sans) betűtípusúak és 
jobbra igazítottak. 

3. Rajzolóprogram segítségével színezze ki a bic1.png állomány biciklijének vázát kékre és a 
képet mentse bicikli_u.png néven! 

4. A címdia grafikai elemeket tartalmaz, ezt a mintán látható módon készítse el! A négyzet 
háttere fehér és vékony szegélye fekete. Helyezze el rajta a bicikli_u.png rajzot középen 
olyan méretben, hogy a szegélyt ne takarja, de minél jobban kitöltse a rendelkezésre álló 
helyet! 

5. A négyzetet és a kerékpár képét foglalja csoportba és méretét állítsa 10 × 10 cm-esre! A 
mintának megfelelő elrendezéssel és igazítással az ábra felett és alatt 3-3 darab 13 pont 
vastag függőleges vonal legyen! A vonalakhoz állítson be árnyékolást! 

6. A többi dia bal felső sarkába 5 cm magasságúra arányosan kicsinyítve helyezze el az első 
dia ábráját! 

7. Az első dián a cím 88 pontos betűméretű és félkövér betűstílusú. 
8. A második dián egy másik kerékpár, a bic2.png jelenjen meg, a téglalapokba írt magyarázó 

szöveggel együtt a mintának megfelelően! 
a) A kerékpár a minta szerint helyezkedjen el, és a magyarázó szövegek téglalapjai a meg-

felelő részekre mutassanak! 
b) A képfeliratok háttere fehér és szegélye fekete. A feliratokat a téglalapokban vízszinte-

sen és függőlegesen középre igazítva helyezze el! 
9. A harmadik dián a minta szerinti szöveg felsorolással jelenjen meg! 

10. A negyedik dia közepére szúrja be a tandem.jpg állományt! 
11. Az első három dia tartalmára állítson tetszőleges, de szolid animációt úgy, hogy a címek 

és a bekezdések egymás után automatikusan, az alapértelmezettnél lassabban jelenjenek 
meg! 

12. A negyedik dián a tandem balról jöjjön be és rövid várakozás után jobbra menjen ki! 
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