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I. Курс по MICROSOFT POWERPOINT 2007/2010 – ниво 2 

Ниво: основно ниво – начинаещи; средно ниво 

Участници в курса: потребители, работещи самостоятелно с операционна 

система Microsoft Windows 

 

Цел на курса:  Ниво 2: вмъкване на музикален фон и видео-клип и особености, 

вмъкване на говор от говорител, автоматично рестартиране на презентацията 

след достигане на последен слайд, автоматично-сменяне на слайдовете 

(прослушване на времената), изготвяне на дизайнерски фон на слайдовете и 

шаблон на типова презентация, допълнителни настройки на анимационните 

ефекти, изговяне на кратки и пълни варианти върху създадена презентация, 

отпечатване на презентацията – различни изгледи и предназначение. 

 

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 2 

Тема 1 Музикален фон. Вмъкване на музикален фон. Вмъкване на говор 

от говорител в слайдовете. Настройки и особености. Упражнение по 

задача. 

Тема 2 Видео клипове. Вмъкване на видео-клип и настройки. Автоматично 

стартиране на видео. Настройки за автоматично рестартиране на 

презентацията след достигане на последен слайд и прослушване на 

времената. Упражнение по задача. 

Тема 3 Анимационни ефекти, тригери. Създаване на сложни 

анимационни ефекти и настройки. Упражнение по задача. 

Тема 4 Дизайн. Изготвяне на потребителски фон на слайдовете, 

съхраняване, експорт и импорт. Изготвяне на шаблони - типова 

презентация. Използване на готови шаблони. Упражнения. 

Тема 5 Глобални настройки на дизайн на слайдовете в презентация. 

Мастър слайдс – работа и настройки. Упражнение по задача. 

Тема 6 Бизнес презентации. Експресно изговяне на кратки и дълги 

варианти върху създадена презентация. Упражнение по задача. 

Тема 7 Отпечатване на презентацията. Видове изгледи и предназначение. 

Дизайн на изгледите, настройки на дизайна и отпечатване в 

различните изгледи. Упражнение по задача. 
 


