
2+ VASARELY 

Victor Vasarely a leghíresebb XX. századi magyar festők egyike. Mivel képei jogdíjasok, 
ez a (20 perces, 15 pontos) feladat nem került be a tankönyvbe. 

Készítsen bemutatót a művész pályájának kezdetéről a minta és a leírás alapján! 

Munkáját festo néven, a program alapértelmezett formátumában mentse! A prezen-
táció szövegét a szoveg.txt, a prezentációhoz szükséges (helyettesítő) képeket a 
zebra_hatter.jpg, geo1.jpg, geo2.jpg és a geo3.jpg állományok tartalmazzák. 

 

1. A diák szövege és a címek (ahol a feladat szövege máshogy nem rendelkezik) 50, 50, 50 
RGB kódú sötétszürke színűek. 

2. A bemutató minden szöveges felirata Arial vagy Nimbus Sans típusú.  

3. Másolja át a szoveg.txt fájlból a szöveget a diákra! 
4. A betűméretek az első dián 40 és 30 pontosak, a második 

és harmadik dián 40 és 32 pontosak. 
5. Az 1. dia háttere függőlegesen színátmenetes, felül szürke 

(166, 166, 166 RGB kódú), alul fehér. A cím félkövér, kö-
zépre igazított, az alcím kiskapitális, 100, 100, 100 RGB 
kódú szürke árnyalatú és középre igazított legyen! 

6. A 2. és 3. dia háttere a zebra_hatter.jpg kép. Halványítsa a 
háttérképet! (A kép tulajdonságait más képszerkesztő 
programmal is módosíthatja.) A címek balra igazítva jelen-
jenek meg! 

7. A 2. dián a szöveg felsorolás stílussal jelenjen meg! Emelje 
ki az „Op-art” kifejezést piros betűszínnel és félkövér betű-
stílussal! 

8. A 3. dián, a mintán látható elrendezésben helyezze el a 
geo1.jpg, a geo2.jpg és a geo3.jpg képeket! A bal oldali kép 
egy részét a középső kép, a középsőt pedig a jobb oldali kép 
takarja. 

9. Állítson a prezentációhoz vetítési paramétereket! A diák 
kattintásra váltsanak és a címsorok azonnal jelenjenek 
meg! A szöveg mindhárom dián kattintás nélkül, balról úsz-
szon be egymás után, az alapértelmezettnél lassabban! A 
3. dián a képek a helyükön belülről kifelé, 1 másodperces 
időzítéssel jelenjenek meg egymás után! 

10. Cserélje le a képeket online fellelhető Vasarely Op-art képekre! 
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