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I. Курс по MICROSOFT POWERPOINT 2007/2010 – ниво 1 

Ниво: основно ниво – начинаещи; средно ниво 

Участници в курса: потребители, работещи самостоятелно с операционна 

система Microsoft Windows 

Цел на курса: Ниво 1: Запознаване на потребителите с основните 

характеристики на презентациите, основните обекти и функции на Microsoft 

Powerpoint, създаване и работа със слайдове, форматиране на текст и 

оформление на слайдовете, вмъкване и работа с изображения и таблици, 

анимационни ефекти за обектите (текст, изображения, таблици, графики, др.), 

вмъкване и работа с графики и диаграми, анимационни ефекти при 

преминаване от слайд към слайд, автоматично превъртане на слайдовете в 

презентацията, работа с маркери по презентацията, работа с безжична медийна 

показалка, презентационни умения, разделителна способност и свързване на 

компютър с проектор. 

Метод на провеждане на обучението: лекции + упражнения 

*Курсът е базиран на методите на интерактивно преподаване, в което 

курсистите получават теоретични знания в съответната подобласт и 

непосредствено след това, по поставена от инструктора целева задача, 

преминават практическо упражнение за овладяването на конкретните умения 

за работа с програмата 

    MICROSOFT POWERPOINT 2007/2010 – ниво 1 

Тема 1 Предназначение на презентациите. Видове презентации. Основни 

функционалности и характеристики на презентациите, създадени с 

Microsoft Powerpoint. Упражнение по задача. 

Тема 2 Слайдове. Създаване и работа със слайдове. Дизайн. Oсновни 

обекти в презентациите. Упражнение по задача. 

Тема 3 Дизайн – настройки, теми. Вмъкване на текст, изображения, 

таблици. Форматиране и настройки. Упражнение по задача. 

Тема 4 Анимации. Анимационни ефекти за обектите (текст, изображения, 

таблици, графики, др.). Упражнение по задача. 

Тема 5 Графики и диаграми. Вмъкване и настройки на графики. Видове. 

Вмъкване и работа с диаграми. Упражнение по задача. 

Тема 6 Движение в презентаацията. Анимационни ефекти при 

преминаване от слайд към слайд, автоматично превъртане на 

слайдовете в презентацията. Упражнение по задача. 

Тема 7 Представяне и презентационни умения. Упражнения по задача. 

Тема 8 Презентиране. Работа с маркери по презентацията, работа с 

безжична медийна показалка, особености при свързване на 

компютър с проектор за презентиране. Упражнение по задача. 
 


