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1. Na prvním snímku bude nadpis Firma Karas, jako podnadpis text Obchod s elektronikou.
2. Jako výplň textového pole FIRMA KARAS zvolte přechod modro-bílo-modrý.

3. Proveďte animaci textového pole FIRMA KARAS (nastavte libovolný efekt, animujte text po
slovech).
4. Na druhý snímek využijte Rozložení snímku Nadpis a text. Napište nadpis „Naše produkty“
a do dalšího textového pole tento přehled (na druhou úroveň využijte obrázkové odrážky).
TV


LED



LCD



PLAZMA

Kamery
DVD
Vpravo vložte obrázek TV (přesné velikosti 7 x 9 cm).
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5. Na třetím snímku bude vytvořena tato tabulka.
Rok

Ukazatel
Obrat

Zisk

2009

1540

460

2010

1250

300

6. Čtvrtý snímek bude mít nadpis Graf obratu a zisku. Vytvořte sloupcový graf. K jednotlivým
kategoriím přidejte popisky a odstraňte mřížky. Nastavte libovolný efekt animace s postupnou
animací jednotlivých kategorií grafu.

7. Na všechny snímky dolů umístěte název firmy a číslo stránky tak, abyste je nevpisovali na
každý snímek zvlášť.
8. Na každý snímek umístěte vpravo nahoře logo společnosti.
9. Na poslední snímek vložte obsah prvních čtyř snímků podle vzoru.
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10. Celou prezentaci načasujte a zajistěte, aby se nepřetržitě opakovala.
11. Prezentaci uložte ve formátu rtf (Rich Text Format - na platformě nezávislý formát pro uložení
textu) pod jménem KARAS.RTF. Uzavřete soubor KARAS.RTF.
12. Otevřete soubor KARAS.PPTX a prezentaci uložte ve formátu Předvádění Power Point pod
jménem PRESENT. PPSX.
13. Prezentaci PRESENT. PPSX zavřete.
14. Otevřete prezentaci SCHEMA.PPTX, zkopírujte první, druhý a třetí snímek a vložte na konec
prezentace před obsah prezentace KARAS.PPTX. Prezentaci SCHEMA.PPTX uložte a zavřete.
15. Proveďte kontrolu pravopisu.
16. Změňte měřítko zobrazení prezentace KARAS.PPTX na 60 %.
17. Ke zvýraznění prezentace voda.ppt použijte šablonu ZLUTA.POT. Prezentaci uložte.
18. Změňte rozvržení třetího snímku prezentace na „Pouze nadpis“. Přidejte text nadpisu „Roční
ukazatelé“ a prezentaci uložte.
19. Na sedmém snímku odstraňte textový rámeček s textem „Počet zákazníků“ a prezentaci
uložte.
20. Na šestém snímku rozšiřte organizační diagram o novou prodejnu Opava.
21. Přidejte do struktury organizačního diagramu mezisklad k prodejně Ostrava (tvar pomocník
neboli asistent).
22. Zrušte útvar Ředitelství Praha.
23. Změňte výplň obrazce Prodejna na červenou.
24. Přesuňte snímek s výsečovým (koláčovým) grafem mezi druhý a třetí snímek.
25. Přidejte u druhého snímku jako odrážku druhé úrovně dva výrobce DVD (Aiwa a LG).
26. Odstavce na druhém snímku s odrážkami zarovnejte svisle. Řádkování 1,5 před odstavcem 6 b
a za 6 b.
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27. Na pátý snímek prezentace vložte poznámku pro přednášejícího „Z výroční zprávy za rok
2010“.
28. Na sedmém snímku prezentace nastavte animaci (použijte některý z přednastavených efektů
diagramu) postupně po úrovních.
29. Na posledním snímku s nadpisem „Čas jsou peníze“ upravte obrázek tak, aby se obrázek
budíku zobrazil před monitorem.
30. Překlopte šipky vodorovně.
31. Na poslední snímek přidejte tlačítko pro přechod na úvodní snímek.
32. Skryjte 6. Snímek.
33. K celé prezentaci přiložte libovolnou píseň, tak aby zněla celou prezentaci.
34. Vložte na konec prezentace nový snímek a zde vložte video Divočina (Wildli-fe), které je jako
ukázka filmového klipu součástí instalace operačního systému Windows 7, přehrávání videa
nastavte na 20 s, tvar videa – elipsa, modrý nádech.
35. Vytiskněte na tiskárně jednu kopii souboru karas.pptx tak, aby se na jednu stránku vešly tři
snímky do souboru PDF a tiskový soubor uložte pod názvem KARAS. PDF.
36. Pošlete do Wordu soubor jako PODKLADY.DOCX.
37. Uložte všechny změny a ukončete práci s prezentačním programem.
Řešení:
1. Na prvním snímku bude nadpis FIRMA KARAS, jako podnadpis text Obchod s elektronikou.
Spusťte program Powerpoint, do textových polí napište „FIRMA KARAS“ a podnapis „Obchod
s elektrotechnikou“.
2. Jako výplň textového pole FIRMA KARAS zvolte přechod modro-bílo-modrý.
Pravým tlačítkem myši klepněte na nadpis „FIRMA KARAS“ a pomocí ikonky Výplň obrazce
zvolte Přechod a potom Další přechody – Přechodová výplň.
Pomocí přechodových zarážek nastavte na okraje modrou barvu a doprostřed bílou barvu.
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3. Proveďte animaci textového pole FIRMA KARAS (nastavte libovolný efekt, animujte text po
slovech).
Na záložce Animace vyberte např. efekt Přilétnutí. Klepněte na ikonku Podokno animací
(vpravo se objeví podokno animace Přilétnutí). Zvolte rozbalovací šipku animace Přilétnutí,
vyberte Možnosti efektu a z nabídky Animovat text – Po slovech.

4. Na druhý snímek využijte Rozložení snímku Nadpis a text. Napište nadpis „Naše produkty“
a do dalšího textového pole tento přehled (na druhou úroveň využijte obrázkové odrážky).
Vpravo vložte obrázek TV (přesné velikosti 7 x 9 cm).
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Na záložce Domů vyberte Nový snímek a z nabídky Rozložení – Nadpis a obsah.
Zapište nadpis „Naše produkty“ a do druhého textového pole jednotlivé texty odrážek.
Označte texty „LED, LCD, PLAZMA“ a pomocí klávesy TAB odsaďte o jednu úroveň. Ponechte
označené tyto texty a z karty Domů pomocí ikonky Odrážky zvolte Odrážky a číslování –
Obrázek.

Na záložce Vložení vyberte Obrázek. Po vložení obrázku, klepněte pravým tlačítkem myši na
obrázek a zvolte Velikost a Umístění, deaktivujte zatržítko Zamknout poměr stran a potom
zapište Výšku 7 cm a Šířku 9 cm.
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5. Na třetím snímku bude vytvořena tato tabulka.
Na záložce Domů vyberte Nový snímek a z nabídky Rozložení – Prázdný.
Na záložce Vložení zvolte Tabulka – Vložit tabulku (tři sloupce a čtyři řádky).
Označte první dvě buňky pod sebou, klepněte pravým tlačítkem myši na označené buňky
a zvolte Sloučit buňky. Obdobnou operaci proveďte pro první a druhou buňku v prvním
řádku a zapište texty „Rok“ a „Ukazatel“.

Rok

Ukazatel

Označte text „Rok“, na záložce Domů, zvolte Směr textu – Otočit veškerý text o 270 o
a zarovnejte na střed. Dopište ostatní texty v tabulce, zarovnejte podle vzoru a zformátujte
na písmo barvy černé.
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Rok

Ukazatel
Obrat

Zisk

2009

1540

460

2010

1250

300

Označte tabulku, pravým tlačítkem myši klepněte na tabulku a pomocí ikonky Výplň obrazce
a Ohraničení zvolte žluté stínování záhlaví tabulky a Všechna ohraničení.

6. Čtvrtý snímek bude mít nadpis Graf obratu a zisku. Vytvořte sloupcový graf. K jednotlivým
kategoriím přidejte popisky a odstraňte mřížky. Nastavte libovolný efekt animace
s postupnou animací jednotlivých kategorií grafu.
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Na záložce Domů vyberte Nový snímek a z nabídky Rozložení – Nadpis a obsah.
Zapište název nadpisu „Graf obratu a zisku“.
Dvakrát poklepejte na ikonku Vložit graf. Vyberte sloupcový graf.

Zapište údaje do tabulky. Potom přetáhněte pravý dolní roh do buňky C3. Okno s tabulkou
zavřete.

Obrat

Zisk

2009

1540

460

2010

1250

300

Pravým tlačítkem myši klepněte na sloupce a zvolte Přidat popisky dat.
Levým tlačítkem myši označte mřížku a klávesou DELETE vymažte.
7. Na všechny snímky dolů umístěte název firmy a číslo stránky tak, abyste je nevpisovali na
každý snímek zvlášť.
Ze záložky Vložení zvolte Záhlaví a zápatí, zatrhněte Číslo snímku a Zápatí, do kterého
zapíšete „Firma Karas“ a klepněte na tlačítko Použít u všech.
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8. Na každý snímek umístěte vlevo nahoře logo společnosti.
Ze záložky Zobrazení zvolte ikonku Předloha snímků. Klepněte na největší (první snímek)
vlevo. Z karty Vložení – Obrázek vyberte obrázek LOGO. Po vložení obrázku a jeho úpravě
klepněte na Zobrazení – Normální.

9. Na poslední snímek vložte obsah prvních čtyř snímků podle vzoru.
Na záložce Domů vyberte Nový snímek a z nabídky Rozložení – Nadpis a obsah.
Napište nadpis „Obsah“ a myší klepněte do druhého textového pole. Ze záložky Vložení
vyberte Hypertextový odkaz – Místo dokumentu – Firma Karas. Potvrďte tlačítkem OK
a stiskněte klávesu ENTER.
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Opakujte stejný postup, pouze zvolte druhý snímek Naše produkty. U třetího snímku přepište
text „Snímek3“ na „Tabulka“.

10. Celou prezentaci načasujte a zajistěte, aby se nepřetržitě opakovala.
Na záložce Domů – Přechod vyberte libovolný přechod např. Prolnutí, nastavte Přejít na
snímek 3 a klepněte na tlačítko Použít u všech.

Na záložce Prezentace- Nastavit prezentaci zatrhněte zatržítko Opakovat až do stisknutí
klávesy ESC.
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11. Prezentaci uložte ve formátu rtf (Rich Text Format - na platformě nezávislý formát pro
uložení textu) pod jménem KARAS.RTF. Uzavřete soubor KARAS.RTF.
Soubor - Uložit jako…typ Osnova RTF, do názvu souboru zapište KARAS a klepněte na tlačítko
ULOŽIT.

12. Otevřete soubor KARAS.PPTX a prezentaci uložte ve formátu Předvádění Power Point pod
jménem PRESENT. PPSX.
Soubor - Uložit jako…typ Předvádění aplikace PowerPoint, do názvu souboru zapište KARAS
a klepněte na tlačítko ULOŽIT.

13. Prezentaci KARAS. PPSX zavřete.
14. Otevřete prezentaci SCHEMA.PPTX, zkopírujte první, druhý a třetí snímek a vložte na konec
prezentace před obsah prezentace KARAS.PPTX. Prezentaci SCHEMA.PPTX uložte a zavřete.
Otevřete soubor SCHEMA. Ze záložky Zobrazit – Řazení snímků. Označte při stisknuté
klávese CTRL všechny tři snímky a zkopírujte do schránky (CTRL+C).
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Otevřete soubor KARAS.PPTX, kurzorem myši klepněte mezi čtvrtý a pátý snímek a vložte
obsah schránky (CTRL+V).

15. Proveďte kontrolu pravopisu.
Klepněte na záložku Revize – Pravopis (úplně vlevo).

16. Změňte měřítko zobrazení prezentace KARAS.PPTX na 60 %.
V pravém dolním rohu klepněte na měřítko zobrazení a zvolte 60 %.
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17. Ke zvýraznění prezentace voda.ppt použijte šablonu ZLUTA.POT. Prezentaci uložte.
Klepněte na záložku Návrh, zvolte rozbalovací šipku Motivů – Hledat motivy a vyberte
soubor ZLUTA.POT.

18. Změňte rozvržení třetího snímku prezentace na „Pouze nadpis“. Přidejte text nadpisu „Roční
ukazatelé“ a prezentaci uložte.
Klepněte na záložku Domů, zvolte Rozložení a vyberte Pouze nadpis.
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19. Na šestém snímku odstraňte textový rámeček s textem „Počet zákazníků“ a prezentaci
uložte.
Levým tlačítkem myši klepněte na obrys textového rámečku a klávesou DELETE tento textový
rámeček smažte.

20. Na pátém snímku rozšiřte organizační diagram o novou prodejnu Opava.
Klepněte levým tlačítkem myši na organizační diagram (dojde k aktivaci diagramu). Pravým
tlačítkem myši klepněte na prodejnu Nový Jičín a z místní nabídky zvolte Přidat obrazec –
Přidat obrazec za.

Stránka 16 z 24

21. Přidejte do struktury organizačního diagramu mezisklad k prodejně Ostrava (tvar pomocník
nebo-li asistent).
Pravým tlačítkem myši klepněte na prodejnu Ostrava a z místní nabídky zvolte Přidat obrazec
– Přidat asistenta.
22. Zrušte útvar Ředitelství Praha.
Levým tlačítkem myši klepněte na obrys obrazce Ředitelství Praha a klávesou DELETE tento
obrazce smažte.
23. Změňte výplň obrazce Prodejna na červenou.
Pravým tlačítkem myši klepněte na obrazce Prodejna, z místní nabídky zvolte ikonku Výplň
obrazce a červenou barvu.
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24. Přesuňte snímek s grafem – Počet zákazníků mezi druhý a třetí snímek.
Ze záložky Zobrazit – Řazení snímků. Označte snímek s grafem, stiskněte kombinaci kláves
CTRL+X, umístěte kurzor mezi druhý a třetí snímek a potom stiskněte kombinaci kláves
CTRL+V.

25. Přidejte u druhého snímku jako odrážku druhé úrovně dva výrobce DVD (Aiwa a LG).
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Klepněte levým tlačítkem myši za slovo Kamery, stiskněte klávesu ENTER a zapište Aiwa a LG.
Označte tato dvě slova a stiskněte klávesu TAB. Pomocí ikonky odrážek zvolte obrázkovou
odrážku.

26. Odstavce na druhém snímku s odrážkami zarovnejte svisle. Řádkování 1,5 před odstavcem
6 b a za 6 b.
Označte všechny texty odrážek a ze záložky domů zvolte šipku v levém dolním roku karty
Odstavec.

27. Na pátý snímek prezentace vložte poznámku pro přednášejícího „Z výroční zprávy za rok
2010“.
Pod snímkem je prostor pro Poznámku.

28. Na šestém snímku prezentace nastavte animaci (použijte některý z přednastavených efektů
diagramu) postupně po úrovních.
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Klepněte na organizační diagram, potom na záložku Animace, zvolte např. efekt Přilétnutí.
Dále klepněte na ikonku Možnosti efektu – Postupně po úrovních.

29. Na posledním snímku s nadpisem Čas jsou peníze upravte obrázek tak, aby se obrázek
budíku zobrazil před monitorem.
Pravým tlačítkem myši klepněte na obrázek a z místní nabídky zvolte Přenést do popředí –
Přenést do popředí.
30. Překlopte šipky vodorovně.
Označte šipku, zvolte Formát – Otočit – Překlopit vodorovně.
31. Na poslední snímek přidejte tlačítko pro přechod na úvodní snímek.
Ze záložky Vložení – Obrazce - Tlačítko akce: Začátek.

32. Skryjte 6. Snímek.
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Pravým tlačítkem myši klepněte na miniaturu snímku a z místní nabídky zvolte Skrýt snímek.

33. K celé prezentaci přiložte libovolnou píseň, tak aby zněla celou prezentaci.
Umístěte kurzor na první snímek.
Ze záložky Vložení vyberte Zvuk – Zvuk ze souboru a zvolte soubor s hudebním záznamem
(objeví se ikonka reproduktoru
).
Klepněte na ikonku reproduktoru.
Ze záložky Přehrávání zvolte Při kliknutí – Přehrát během několika snímků.
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34. Vložte na konec prezentace nový snímek a zde vložte video Divočina (Wildli-fe), které je jako
ukázka filmového klipu součástí instalace operačního systému Windows 7, přehrávání videa
nastavte na 20 s, tvar videa – elipsa, modrý nádech.
Vložte nový snímek (Domů – Nový snímek), klepněte na ikonku pro vložení Videa a zvolte
soubor s videozáznamem.

Klepněte na objekt videa ve snímku a na záložku Přehrávání. Zde ve skupině Úpravy
klepněte na příkaz Střih videa.
Zobrazí se okno Střih videa, ve kterém pomocí červeného posuvníku zkrátíte film na 20
sekund.
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V záložce Formát zvolíte Tvar videa - Ovál a z nabídky Barva – modrou.

35. Vytiskněte na tiskárně jednu kopii souboru karas.pptx tak, aby se na jednu stránku vešly tři
snímky do souboru PDF a tiskový soubor uložte pod názvem KARAS. PDF.
Z nabídky Soubor – Tisk, zvolte tiskárnu PDF, rozbalte Snímky na celou stránku, vyberte Tři
snímky a poté klepněte na ikonku Tisk.

Stránka 23 z 24

36. Pošlete do Wordu soubor jako PODKLADY.DOCX.
Z nabídky Soubor – Uložit a Odeslat – Vytvořit podklady – Vytvořit podklady….
37. Uložte všechny změny a ukončete práci s prezentačním programem.
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