
MERRE? 

Egy általános iskolásoknak szóló vetélkedő egyik feladata egy logikai fejtörő megol-
dása. 

Készítsen a feladathoz játékos prezentációt a leírás és a minta alapján! 

Munkájához használhatja a kiralylany.jpg, oroszlan.jpg és ut.jpg állományokat, vagy 
más, a témához illő képeket. A forrásszöveget a merre.txt állomány tartalmazza. Ha 
van ötlete, további feladványokat is készíthet a vetélkedőre. 

 

1. Hozzon létre prezentációt merre néven! A diák háttérszíne (180, 255, 180) RGB kódú vilá-
goszöld színű legyen, a betűtípus Arial Black! 

2. Illessze be a mesét és az utasítást a megfelelő szövegdobozokba! A betűméret a 2. dián 
24 pontos, a 3. dián 16 pontos legyen, a bekezdéseket igazítsa középre! 

3. A 2. és 3. dián a tanácsok kitöltés nélküli buborékokban jelenjenek meg, a diákon levő 
szöveggel azonos betűmérettel és betűtípussal! 

4. Illessze be a képeket a megfelelő diákra! A 3. dián a tájkép a dia tetején, vízszintesen 
középre igazítva jelenjen meg. A 4. és 5. dián a képeket méretarányosan növelje akkorára, 
hogy méretük függőlegesen a dia méretével egyezzen meg! 

5. Az 1., 2. és 5. dia kattintásra váltson, a 3. és 4. dián tiltson le minden váltást! 
6. A 3. és 4. dián helyezzen el vezérlőgombokat! A 3. dián a három útra helyezze el a gom-

bokat, a 4. dián a gomb a teljes dia területét fedje le! A gombok kitöltése legyen 100%-
osan átlátszó, a szegélyük 90%-osan átlátszó! 

7. Adjon a gombokhoz kattintásra végrehajtandó hiperhivatkozást! 
a) A 3. dián két gombra a „Következő dia”, a harmadik gombra az „Utolsó dia” hivatkozást 

tegye (a helyes útra vonatkozó útmutatást a forrásállományban találja)! 
b) A 4. dián levő gombon az „Előző dia” legyen a hivatkozás célja! 

8. A 4. dián állítson be a diaváltást követően azonnal elinduló „ijesztő” animációt (például 
növekedés), az animációhoz adhat hangot is. 

9. Az 5. dián a diaváltás után jobbról „méltóságteljesen” ússzon be a királylány képe! Ehhez 
az animációhoz is adhat hangot. 
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