
Modulul 6 – Prezentare 

Julien-Liviu Constantinescu 
 

383

 

 

Cursantul va trebui să fie capabil să realizeze operaţii cum ar fi crearea, 
formatarea, modificarea şi pregatirea prezentărilor utilizând diverse formate, 
pentru distribuire şi prezentare tipărită.  

Cursantul va trebui să fie capabil să copieze sau să mute un text, poze, 
imagini şi grafice în cadrul prezentării sau între prezentări diferite.  

Cursantul va trebui să demonstreze capacitatea de a realiza operaţii de bază 
cu imagini, diagrame şi obiecte desenate şi de a folosi diferite efecte de slide-show 
(prezentare secvenţială de imagini). 
 
6.1 Pregătirea 
6.1.1 Primii paşi în realizarea prezentărilor 

PowerPoint este un pachet complet dedicat prezentarilor grafice ce poate fi 
utilizat atunci cînd nu se dispune de un echipament electronic, a diapozitivelor de 
35 mm sau atunci cînd nu există suficient timp pentru a face poze de înaltă 
fidelitate pentru prezentarea dorită. Componentă a pachetului Microsoft Office, 
PowerPoint se foloseşte în prezentarea profesională a ofertelor unor firme sau 
crearea de diapozitive de 35 mm, pelicula fotografică şi/sau pe ecranul unui 
calculator pentru o reuniune de vînzari, de exemplu. Cu PowerPoint se pot realiza 
urmatoarele:  

∗ crearea rapidă, puternice prezentări pe folii transparente, hârtie, diapozitive 
de 35 mm, peliculă fotografică sau direct pe ecranul calculatorului;  

∗ aplicarea de cunoştiinţe dobîndite prin învăţarea Microsoft Word sau 
Microsoft Excel;  

∗ crearea rapidă a propriei prezentări folosind Quick Preview;  
∗ folosirea de materiale deja create în alt produs Microsoft, cum ar fi 

Microsoft Word şi Microsoft Excel;  
∗ Îmbinarea propriei prezentări cu note pentru public (Handouts şi 

Speacker's Notes), folosirea de elemente multimedia (sunet, elemente de 
animaţie, efecte grafice, etc..) 

Ecranul Power Point  
Ecranul Power Point se compune din trei zone principale:  

∗ zona din partea superioară a ferestrei, alcătuită din mai multe bare: bara de 
titlu, bara de meniuri, bare de instrumente;  

∗ spaţiul de lucru, care este zona în care poate fi editat conţinutul unui 
document; 

∗ zona din partea inferioară a ferestrei, alcătuită din bara de stare.  
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Suprafaţa de lucru Power Point 

Bara de titlu 

 
Bara de titlu este bara plasată în partea superioară a oricarei ferestre unde 

apare şi numele acesteia. Prin tragerea acestei bare se poate muta fereastra oriunde 
pe suprafaţa de lucru. Fereastra activă are bara de titlu evidenţiată. La capătul din 
dreapta al barei se găsesc butoanele pentru minimizare, mărire/micşorare şi 
închidere a ferestrei Power Point. 
Bara de meniuri 

 
Bara de meniuri este alcătuită dintr-un meniu orizontal din care se deschid 

mai multe meniuri verticale. Meniurile permit accesul la comenzile Power Point.  
Bara de meniuri conţine următoarele titluri de meniuri verticale: File, Edit, 

View, Insert, Format, Tools, Slide Show, Windows, Help.  
Pentru a afişa unul dintre aceste meniuri verticale se aplică un clic cu butonul 

stâng al mouse-ului pe numele meniului sau se foloseşte combinaţia de taste Alt + 
litera subliniată din numele meniului. (De exemplu Alt. + F pentru meniul File)  

Fiecare meniu vertical este format din mai multe comenzi. În cazul în care 
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comanda de meniu are un buton corespondent pe o bară de instrumente, acesta este 
afişat în dreptul comenzii respective de meniu. Dacă comanda poate fi aplicată 
folosind o combinaţie de taste, această combinaţie este afişată după numele 
comenzii.  

Unele comenzi sunt urmate de trei puncte sau săgeţi. La selectarea 
comenzilor urmate de trei puncte (…) se deschide o fereastră de dialog, iar la 
selectarea comenzilor urmate de săgeată se deschide un submeniu.  

Opţiunile care sunt afişate în gri nu sunt operaţionale în acel moment.  
Alături de meniurile care se deschid din bara de meniuri, se pot deschide şi 

aşa numitele meniuri contextuale sau rapide. Pentru aceasta se aplică un clic cu 
butonul drept al mouse-ului. Meniul care apare  depinde de zona în care se 
lucrează, precum şi de operaţia care se execută.  
Barele de instrumente 

 
Barele de instrumente sunt grupuri de butoane care permit accesul rapid la 

diferite comenzi. 
Bara de instrumente conţine o serie de iconiţe, ceea ce permit să realizeze 

cât mai repede efectul dorit. Examplul este bara de instrumente de la Microsoft 
Power Point, clic pe iconiţa Bold (iconiţa prezintă litera B), cănd vrei să modifici 
textul selectat în caractere îngroşate. 

Comenzile din Power Point pot fi aplicate utilizând fie meniurile, fie barele 
de instrumente.  

În mod prestabilit, în Power Point sunt afişate două bare de instrumente: 
Standard şi Formating, dar se pot afişa cu uşurinţă şi alte bare.  

Power Point poate să afişeze barele de instrumente în poziţii fixe, lipite de 
una dintre marginile ecranului, sau în ferestre <mobile>, care pot fi mutate în orice 
poziţie pe ecran.  

 
Bară de instrumente mobilă 

O bară de instrumente fixă se poate transforma într-o bară mobilă dacă se 
aplică un dublu clic într-un spaţiu liber din cadrul acesteia (de exemplu în 
marginea stânga a barei). La fel, cu un dublu clic, o bară mobilă se poate 
transforma într-o bară fixă. O bară mobilă poate fi mutată pe ecran în modul 
următor:  

∗ Se aplică un clic pe bara de titlu a barei de instrumente.  
∗ Ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului, se trage de mouse până când 

bara ajunge în poziţia dorită.  
Afişarea şi ascunderea barelor de instrumente  

Pentru a avea acces la alte comenzi sau pentru a mări spaţiul de lucru, barele 
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de instrumente pot fi afişate sau ascunse.  Paşii care trebuie  efectuaţi pentru 
afişarea/ ascunderea barelor de instrumente sunt:  

∗ Se aplică comanda View, Toolbars, Customize.  
∗ Pe ecran este afişată fereastra de dialog Customize care este alcătuită din 

trei secţiuni: Toolbars, Commands şi Options. Aceste secţiuni sunt 
activate la apăsarea butoanelor corespunzătoare din partea superioară a 
ferestrei. Se selectează butonul Toolbars.  

∗ În lista Toolbars sunt afişate numele tuturor barelor de instrumente din 
Power Point. Vor fi afişate numai barele de instrumente care sunt marcate. 
Marcarea/demarcarea se face aplicând un clic în dreptul casetei din dreptul 
numelui barei.  

∗ Se aplică un clic pe butonul Close.  

 
Barele de instrumente disponibile în Power Point sunt:  

Bara de instrumente Standard conţine butoane pentru comenzi de lucru cu 
fişiere: creare, deschidere, salvare, tipărire, verificarea ortografiei, copiere şi lipire 
texte, etc.  

Tot pe această bară se găsesc câteva butoane cu ajutorul cărora pot fi 
afişate/ascunse alte bare de instrumente.  

 

Bara de instrumente Formatting conţine butoane care facilitează accesul la 
comenzile de formatare a textului.  
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Bara de instrumente Tables and Borders conţine butoane pentru lucrul cu 
tabele, precum şi butoane pentru trasarea chenarelor.  

 
 

Bara de instrumente Drawing conţine butoane folosite în lucrul în mediul 
grafic. 

  
Bara de instrumente Visual Basic conţine butoane utile în programarea în 

Visual Basic.  

 
Bara de instrumente Web conţine butoane ce pot fi folosite pentru navigarea 

în Web. 

 
Bara de instrumente Power PointArt conţine butoane folosite pentru 

scrierea artistică a textelor.   

 

Bara de instrumente 3-D Settings conţine butoane cu ajutorul cărora se pot 
aplica efecte tridimensionale obiectelor desenate.  

 

Bara de instrumente Shadow Settings conţine butoane cu ajutorul cărora se 
pot aplica umbre la obiectele desenate.  

 

Bara de instrumente Picture conţine butoane pentru introducerea imaginilor 
şi prelucrarea acestora.  
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Adăugarea/ascunderea butoanelor dintr-o bară de instrumente  

Componenţa unei bare de instrumente se poate modifica. Există situaţii în 
care la o bară de instrumente trebuie adăugat un buton nou sau trebuie şters un 
buton. Aceste modificări se pot face în secţiunea Commands a ferestrei 
Customize. 

  

 

Această secţiune conţine:  
∗ lista Categories. În această listă apar toate titlurile de meniuri verticale; 
∗ lista Commands. La selectarea unui meniu din lista Categories, în lista 

Commands apar toate comenzile care pot fi aplicate din meniul respectiv.  
Pentru a adăuga un buton nou pe o bară de instrumente:  

∗ Se aplică comanda View, Toolbars, Customize.  
∗ Se activează secţiunea Commands, prin selectarea butonului Commands.  
∗ Se selectează din lista Categories  meniul care conţine comanda asociată 

butonului.  
∗ Se selectează din lista Commands  comanda asociată butonului.  
∗ Ţinând butonul stâng  al mouse-ului apăsat, se trage mouse-ul în poziţia în 

care trebuie inserat butonul. În poziţia în care butonul poate fi adăugat 
cursorul mouse-ului îşi modifică forma – apare un cursor de forma literei I.  

∗ Se eliberează butonul mouse-ului.  
∗ Se selectează butonul Close.  

Pentru a şterge un buton de pe o bară de instrumente:  
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∗ Se aplică comanda View, Toolbars, Customize.  
∗ Se activează secţiunea Commands, prin selectarea butonului Commands.  
∗ Se aplică un clic pe butonul care trebuie şters dintr-o bară de instrumente.  
∗ Ţinând butonul stâng al mouse-ului apăsat, se trage de mouse în interiorul 

casetei Customize (în orice poziţie !).  
∗ Se eliberează butonul mouse-ului.  
∗ Se selectează butonul Close.  

 
Opţiuni suplimentare de afişare a butoanelor 

Forma butoanelor din barele de instrumente poate fi stabilită în secţiunea 
Options a ferestrei Customize  

 
Această secţiune conţine:  

∗ opţiunea Large Icons. Dacă opţiunea este marcată, butoanele vor fi mari, 
dacă nu este marcată butoanele vor fi mici  

∗ opţiunea Show Screen Tips on toolbars. Screen Tips  reprezintă suprafaţa 
mică, de culoare galbenă, în care este afişat numele butonului deasupra 
căruia este poziţionat cursorul mouse-ului. Dacă opţiunea este marcată, 
numele butonului va fi afişat, dacă nu este marcată numele butonului nu va 
fi afişat. Recomandăm ca această opţiune să fie marcată  

∗ opţiunea Show shortcut keys in Screen Tips. Dacă opţiunea este marcată, 
în Screen Tips este afişată şi combinaţia de taste care poate lansa comanda 
asociată butonului.  

Dacă nu este marcată, combinaţia de taste nu este afişată în Screen Tips lista 
Menu animations. Din această listă se selectează modul de deschidere a  

meniurilor. Opţiunile posibile sunt:  
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∗ (System default) – modul normal de deschidere. Nu se aplică nici un efect  
∗ Random – meniurile se deschid aleator (o parte oarecare mai întâi)  
∗ Unfold    – modul de deschidere seamănă cu o despăturire  
∗ Slide       – deshiderea dă senzaţia de alunecare  
∗ Fade – deshiderea directă 

În partea stângă a barei de derulare orizontale există cinci butoane cu care 
se poate modifica modul de vizualizare al documentelor:  

 Modul de afişare Normal  

 Modul de afişare tip Sortare  

 Modul de prezentare 

Bară de derulare 

 
Când programul sau directorul are nevoie de mai mult spaţiu pentru 

informaţii în fereastra de prezentare, două seturi de bări de derulare ne ajută, ele 
sunt amplasate în partea de jos şi partea stăngă a ecranului. Utilizând bara de 
derulare este posibil să te muţi în orice poziţie din cadrul documentului de multe 
ori mai mare decât ecranul monitorului.  
 

 
Pentru a derula în sus, clic pe săgeata cu vârful în sus din partea superioară 
a bării de derulare verticale. 

 
Pentru a derula în jos, clic pe săgeata cu vârful în jos din partea inferioară a 
bării de derulare verticale. 

 

 
Pentru a derula în stânga, clic pe săgeata cu vârful spre stânga din partea 
stângă a bării de derulare orizontale. 

 
Pentru a derula în stânga, clic pe săgeata cu vârful spre dreapta din partea 
dreaptă a bării de derulare orizontale. 

 

butonul de minimizare este situat în coltul din dreapta sus al ferestrei. 
Clic pe acest buton trece aplicaţia în bara de taskuri fără a o închide, fereastra 

fiind ascunsă, deci nu se mai vede în suprafaţa de lucru (descktop). Aplicaţia poate 
fi activată efectuând clic pe butonul cu acelaşi nume aflat pe bara de taskuri;  

 butonul de maximizare este situat în coltul din dreapta sus si reprezinta o 
fereastra. Clicul pe acest buton are ca efect marirea ferestrei pe întreg ecranul;  

 butonul de restaurare este situat în coltul din dreapta sus a unei ferestre 
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maximizate. Clicul pe acest buton restabileste fereastra la dimensiunea si poziţia 
dinainte de restaurare  

 butonul de închidere este situat tot în coltul din dreapta sus al ferestrei. 
Executarea unui clic pe acest buton duce la închiderea ferestrei, iar daca fereastra 
respectiva contine un program, acesta este închis, iar butonul corespunzator din 
bara de tascuri este sters.  
 
6.1.1.1 Deschiderea (şi închiderea) unei aplicaţii de prezentari. 

Pentru a deschide aplicaţia PowerPoint există mai multe posibilităţi:  
∗ Start – Programs – Microsoft Ofiice - Microsoft Ofiice PowerPoint; 
∗ Clic dreapta pe Desktop, New, Microsoft PowerPoint Presentation; 
∗ Crearea unei prezentari noi si salvarea acesteia;  
∗ O prezentare nouă se poate deschide prin opţiunea New din meniul File iar o 

prezentare existenta cu ajutorul comenzii Open din meniul File  
În momentul în care s-a deschis aplicaţia PowerPoint, aceasta va afişa o 

caseta de PowerPoint ofera posibilitatea de a alege modul de prezentare (Blank 
presentation, Design Template - şablon), de a apela la formate deja realizate care 
doar vor fi personalizate (AutoContent Wizard) sau de a deschide o prezentare deja 
existentă. Utilizatorul poate renunţa la apariţia automată a acestei căsuţe de 
interogare cînd PowerPoint rulează prezentarea.  
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6.1.1.2 Deschiderea uneia sau mai multor prezentări. 

Aceasta operaţie poate fi executată direct din casuţa de dialog ce apare 
selectând File – Open: 
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Instrumente de ajutor în deschidera unui document 
 

Dacă utilizaţi iconiţa Open se deschide căsuţa de dialog care te ajută să 
localizezi şi să selectezi fişierul necesar.  

 
Deschiderea celor mai recente documente PowerPoint file  

O listă a celor mai recente dcumente deschise sunt afişate în partea de jos a 
meniului File. Poţi deschide unul dintre fişiere apăsând pe acesta.  

 

Selectarea ( deschiderea)  blocurilor de fişiere continue  
∗ Clic pe iconiţa Open, care va deschide căsuţei de dialog Open.  
∗ Clic pe primul fişier din blocul pe care vrem să-l selectăm (în acest caz  

presentarea numită DELIVERING PRESENTATIONS) şi apăsaţi tasta 
Shift, clic pe ultimul fişier din blocul dorit (în acest caz  presentarea numită 
FIRST STEPS 01). Când daţi  drumul tastei Shift întregul bloc va rămâne 
selectat. 

∗ Clic pe butonul Open pentru deschiderea acestor fişiere.  
∗ Închide această prezentare, de data aceasta, apăsând iconiţa Close window 
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(aflată în partea dreapta-sus a ferestrei).  
 

 

Selectarea ( deschiderea)  blocurilor de fişiere care nu sunt continue 
∗ Clic pe iconiţa Open, care va deschide casuţei de dialog Open.  
∗ Clic pe primul fişier din blocul pe care vrem să-l selectăm (în acest caz  

presentarea numită ANIMATION) şi apăsaţi tasta Ctrl, clic pe alte 
fişiere pe care doriţi să le selectaţi (în acest caz  presentările numite 
DESIGN TEMPLATES şi FIRST STEPS 01). Când daţi  drumul tastei 
Ctrl fişierele vor rămâne selectate. 

∗ Clic pe butonul Open pentru deschiderea acestor fişiere.  
∗ Închide această prezentare, de data aceasta, apăsând iconiţa Close 

window (aflată în partea dreapta-sus a ferestrei).  
∗ Închide PowerPoint.  

 

 

6.1.1.3 Crearea unei noi prezentări (utilizînd formatul predefinit). 
Crearea unei noi prezentări la deschiderea unei aplicaţii PowerPoint 

∗ Start PowerPoint; 
∗ nouă prezentare va fi afişată iniţial, ca-n figura de mai jos;  
∗ În această casetă în zona unde este afişat textul “Click to add title”;  
∗ Introdu cuvintele “Prima mea prezentare”; 
∗ Clic în zona unde este afişat textul “Click to add subtitle”; 
∗ Introdu numele tău.  
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6.1.1.4 Salvarea unei prezentari existente într-o locaţie pe disc. 
Salvarea documentului se face apelând opţiunea Save din meniul File şi 

introducând corect calea unde se doreşte salvarea fişierului.  

 
 
6.1.1.5 Salvarea prezentării sub un alt nume. 

Salvarea documentului sub un alt nume se face apelând opţiunea Save As 
din meniul File şi introducând corect calea unde se doreşte salvarea fisierului.  
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În caseta File name  se introduce noul nume al documentului 

6.1.1.6 Salvarea prezentării sub altă formă ca: Rich Text Format (Format 
îmbogăţit), template (şablon), format imagine, cu o anumită extensie specifică 
softului, numărul versiunii. 

Salvarea unui document sub alt format cum ar fi: fişier de tip text, rtf (rich 
text format), html, şablon, tip program sau numărul versiunii, se va face din caseta 
de dialog Save As, caseta Save as type, unde prin apăsarea săgeţii coborâtoare se 
va desfăşura noile tipuri de formate, de unde ne alegem pe cel care-l dorim. 

Când facem un transport de documente PowerPoint este bine să le salvăm 
în formă finală PowerPoint 97-2003&6/95-Presentation(*.ppt). 

În felul acesta orice fel versiune a procesoarelor de text PowerPoint s-ar 
afla pe noul calculator va deschide documentul nostru. 
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6.1.1.7 Comutarea între două prezentări deschise 
Textul poate fi mutat dintr-un loc în altul, fiind şters din locul de origine şi 

înserat în locul de destinaşie. 
 Mutarea textului în Clipboard : 
 Se selecteaza textul ce trebuie mutat: 

∗ EDIT, Cut din bara de meniuri; 
∗ clic pe butonul Cut din bara de unelte standard ; 
∗ CTRL + X.  

Textul selectat este “tăiat” din document şi mutat în Clipboard.  
Se mută cursorul la noua adresă: 

∗  EDIT, Paste din bara de meniuri 
∗ clic pe butonul Paste din bara de unelte standard; 
∗ CTRL + V.  

Textul va fi înserat la noua adresă. 
 
6.1.1.8 Utilizarea funcţiei Help disponibile 

 

 

Folosirea funcţiilor “Help” 
Se face cu ajutorul tastei 
F1. 
În caseta Search for: se 
introduc datele pe care le 
dorim în elucidarea 
problemelor apărute. 

 
6.1.1.9 Închiderea aplicaţiei de prezentări 

Pentru a închide o prezentare existentă, se alege File - Close sau: 
  

 

 
Clic pe iconiţa Close afişată în dreapta barei de titlu din 
fereastra Microsoft Power Point 

Alt+F4 Folosirea combinaţiei de taste
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6.1.2 Ajustarea setarilor 
6.1.2.1 Folosirea instrumentului de marire a imaginiii (zoom) 

 
Mărirea/micşorarea ecranului 

În orice mod ar fi vizualizat documentul, el poate fi mărit sau 
micşorat, după cum este necesară editarea sa - în detaliu sau pe 
ansamblu. Coeficientul de scalare poate fi stabilit folosind  butonul 
Zoom de pe bara de instrumente Standard. 

 

 
 
 
 
6.1.2.2 Afişarea, ascunderea elementelor din bara de instrumente. 
 

 
 
 
Modificarea afişajului barei de instrumente se 

face din bara de miniuri View, caseta Toolbars. 
Prin activare/dezactivearea casetelor instrumente 

aceste sunt/nu sunt vizibile. 
 

 
 
 
 
 

6.1.2.3 Modificarea opţiunilor/preferinţelor de bază în cadrul aplicaţiei: 
numele utilizatorului, directorul predefinit de deschidere, salvare a 
prezentărilor. 

Clic Tools din bara de meniu, selectează  comanda Options, se va deschide 
casuţa de dialog Options.  

Clic pe General pentru a deschide caseta de dialog; modificăm informaţiile  
cu noul nume, cu cele pe care le dorim sau lăsăm caseta neschimbată; 

 Închidem caseta de dialog. 
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Directorul implicit: Clic pe Save pentru a se deschide caseta de dialog. 
Selectăm secţiunea Default file location. Modificăm informaţiile  în noile locaţii 
pe care le dorim sau lăsăm caseta neschimbată; 

 
Închidem caseta de dialog. 

6.2 Dezvoltarea unei prezentări 
6.2.1 Vizualizarea prezentării 
6.2.1.1 Înţelegerea rolului diferitelor moduri de vizualizare. 
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În partea din stânga jos, în bara de stare a ferestrei se pot vedea iconiţele de 
vizualizare a PowerPoint.  

Acestea sunt: 
 Vizualizare normală 

Permite o vizualizare a tuturor cîmpurilor din prezentare. Este 
tipul de vizualizare cel mai des folosit, fiind util pentru crearea 
unei imagini de ansamblu asupra întregii prezentări. 

 Vizualizare sortare diapozitivelor 
Afişarea unei  versiuni reduse a fiecărui diapozitiv de prezentare 
în ordinea în care apar, oferă imaginea de ansamblu asupra 
aspectului prezentării şi modului în care decurge aceasta. 
Numărul diapozitivulului apare în colţul din dreapta jos a 
fiecarui dispozitiv. Se poate modifica ordinea diapozitivelor şi 
copia diapozitive, cu o selecţie prealabilă. 

 Vizualizare prezentării diapozitivelor. 
Afişarea diapozitivelor aşa cum apar ele în timpul prezentării pe 
ecran, se utilizează întreaga suprafaţa de lucru. Tastele PgUp şi 
PgDn se apasă pentru a trece de la un diapozitiv la altul. ESC 
încheie afişarea în acest mod. 

6.2.1.2 Comutarea între diferite moduri de vizualizare. 
Pentru a schimba modul de lucru din PowerPoint se face simplu, printr-un 

simplu clic pe iconiţele de vizualizare. 
6.2.2 Foliile prezentării  
6.2.2.1 Adăugarea unei noi folii cu un format specific ca: folie tip titlu, grafic 
şi text, listă cu marcatori, tabel. 
Adăugarea unei noi folii cu un format specific (utilizând iconiţa New Slide) 

∗ Deschidem prezentarea denumită SLIDES 01.  
∗ Clic iconiţa New Slide.  
∗ Din fereastra care se deschide apăsând pe New Slide (prezentată în 

fereastra din dreapta a ecranului), selectăm slide layout necesar. În acest 
caz selectăm Title and 2-Column Text, din figura de mai jos.  

∗ Ecranul se va schimba ca-n ilustraţia de mai jos.  
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6.2.2.2 Schimbarea între diferite formate predefinite ale foliilor prezentării. 
∗ Dacă vrei să vezi mai multe feluri de diapozitive acestea vor fi afişate în 

panoul tematic din dreapta ecranului (dacă panoul nu este afişat el poate 
fi activat din meniul Format selectând comanda Slide layout); 

∗ Poţi experimenta diferite forme de diapozitv;  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  
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6.2.2.3 Schimbarea culorii fundalului unei anumite folii, sau pentru toate 
foliile 
Schimbarea culorii fundalului unei anumite folii  

∗ Deschide prezentarea;  
∗ Asigurăte că primul diapozitiv al prezentării este afişat;  
∗ Clic pe meniul Format selectând comanda Background. Va fi afişată 

caseta de dialog. Selectează culoarea dorită (în acest  caz am selectat  
culoarea verde deschis); 

∗ Aplică culoarea fundalului la diapozitivul selectat şi apasă butonul  
Apply;  

∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

 
 

Schimbarea culorii fundalului pentru toate foliile 
∗ Deschide prezentarea;  
∗ Asigurăte că primul diapozitiv al prezentării este afişat;  
∗ Clic pe meniul Format selectând comanda Background. Va fi afişată 
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caseta de dialog. Selectează culoarea dorită (în acest  caz am selectat  
culoarea verde deschis); 

∗ Aplică culoarea fundalului la toate diapozitivele şi apasă butonul  Apply 
to All;  

∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  
 

 

 
Schimbarea culorii fundalului pentru foliile selectate simultan  

∗ Deschide prezentarea;  
∗ Dacă aveţi de schimbat culoarea de fundal a mai multor diapozitive 

este necesar să schimbaţi modul de vizualizare a diapozitivelor;  
Clic pe iconiţa Slide Sorter View (partea din stănga-jos a ecranului). 
Clic pe primul diapozitiv pe care doreşti să-l selectezi. Apasă tasta 
Ctrl şi clic pe celelaltea diapozitive pe care doreşti să le selectezi. În 
acest caz selectează toate diapozitivele afişate cu numele “CHANGE 
THE BACKGROUND COLOUR OF THIS SLIDE”, ca în figura 
de mai jos.  

∗ După selectarea diapozitivelor, clic pe meniul Format şi selectează  
comanda  Background. Aceasta va deschide o căsuţă de dialog.  

∗ Selectează  culoarea dorită (în acest caz selectează verde pal).  
∗ Aplică culoarea fundalului la toate diapozitivele selectate şi apasă 

butonul  Apply. Schimbarea se va vedea imediat.  
∗ Clic pe iconiţa Normal view şi revezi schimbarile facute.  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  
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6.2.3 Utilizarea şabloanelor 
6.2.3.1 Aplicarea unui şablon 

Şabloanele de structură (design templates) sunt realizate pentru a uşura 
munca utilizatorului Microsoft PowerPoint.  

Deoarece conţin scheme color (sau alb-negru) şi elemente constitutive 
oferite pentru fundal şi poziţionare în pagină ale obiectelor unui diapozitiv. Nu 
trebuie făcută confuzia între originale (master) şi şabloanele de structură deoarece 
un şablon de structură poate conţine un original.  

Şabloanele de structură este de fapt o structură care conţine spaţii dedicate 
scrierii titlului şi a altor texte cu poziţionare predefinită în spaţiul foii de lucru, 
conţine macheta diapozitivului, structura sa internă dar şi o mulţime de posibilităţi 
de a alege scheme de culori şi elemente grafice predefinite. Şablonul este ales de 
utilizator în funcţie de preferinţele sale dar, dealungul unei prezentări acesta nu 
poate utiliza mai multe tipuri de şabloane predefinite în aceeaşi prezentare. Dacă 
dipozitivelor selectate într-o prezentare trebuie să aibă un aspect diferit de cel al 
şablonului, utilizatorul le poate modifica, customiza în mod individual. Toate 
modificarile efectuate cît şi cele preluate din şablon se aplică tuturor slide-urilor 
(diapozitivelor) din prezentare.  

∗ Deschide prezentarea numită DESIGN TEMPLATES.  
∗ Clic pe meniul Format şi selecteză  comanda Slide Design, care va 
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deschide panoul Slide Design în partea dreaptă a ferestrei.  
∗ Selectează Slide Design necesar. În examplul de mai jos Fireworks Slide 

Design. Aplică acest fundal şi vei vedea efectul.  
 

 

 
 
6.2.3.2 Schimbarea între şabloanele disponibile. 

∗ Experimentează aplicarea diferitelor fundaluri în prezentarea ta.  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

 
6.2.4 Folie Master 

Un diapozitiv special oferit de aplicatia Microsoft PowerPoint este Master 
Slide. Cu ajutorul acestui diapozitiv se pot controla diferite proprietăţi ale 
prezentării, ca de exemplu caracteristici legate de textul folosit în prezentare, de 
fundalul aplicat diapozitivelor  
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Atunci când se vor efectua anumite modificări asupra tuturor diapozitivelor 

din prezentare, modificările nu trebuie realizate asupra fiecaruia din diapozitive. 
Se pot realiza modificarile asupra acestui diapozitiv, şi aplicaţia 

PowerPoint realizează automat modificarile asupra tuturor diapozitivelor 
prezentării cât şi asupra diapozitivelor care vor fi adaugate ulterior. 

De exemplu, dacă se modifică culoarea titlului în Master Slide, PowerPoint 
va modifica automat culoarea titlului în toate diapozitivele existente în prezentare  

Astfel, pentru titluri se poate seta un anumit tip de font şi un anumit stil, 
lucru care se va pastra în orice loc din prezentare unde intervine un titlu. 

 
Pe ecran va aparea un diapozitiv asupra căruia se execută modificările 
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dorite. 
În subsolul paginii este indicat tipul Masterului folosit, iar Slide Master 

prezentat conţine zone pentru titlu, pentru text cu buline şi alte facilităţi de 
înscriere a datelor calendaristice cînd s-a efectuat prezentarea. Utilizatorul poate 
adauga şi alte elemente care vor avea aceleaşi caracteristici ca şi cele predefinite.  

Daca, de exemplu, se îngroaşă titlul, orice titlu scris în prezent are va avea 
caracterele îngroşate. Slide Master defineşte întreg setul de atribute pentru toată 
aplicaţia, excepţie făcând slide-ul de titlu care poate să fie setat de Title Master.  
tastele 
 6.2.4.1 Inserarea unei poze, imagini, obiecte desenate, într-o folie master. 
Ştergerea unei poze, imagini, obiect desenat, dintr-o folie master. 

Daca există o imagine sau un obiect care doriţi să apară în fiecare diapozitiv, 
pentru a nu introduce manual imaginea în fiecare diapozitiv se alege introducerea 
imaginii în Master Slide. Aceasta imagine va aparea în fiecare diapozitiv acolo 
unde a fost introdusă în Master Slide.  

 
Pentru a introduce o imagine se aplelează din meniul Insert funcţia Picture 

şi din meniul Picture funcţia From File. Din fereastra aparută (Insert Picture) se 
alege imaginea care va fi inserată şi apoi se apasă butonul Insert. Imaginea va 
aparea în Master Slide unde va fi pozitionată în locul ales de utilizator. Pentru a 
şterge o imagine din Master Slide se selecteaza imaginea respectivă şi se apasă una 
din tastele Delete sau Backspace. 
6.2.4.2 Adăugarea unui text în subsolul unei anumite folii, sau în toate foliile 
prezentării.  
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Dacă se doreşte introducerea unui text în subsolul unui diapozitiv sau în 

cadrul tuturor diapozitivelor se alege din meniul View funcţia Header and Footer. 
Aceasta funcţie va deschide fereastra Header and Footer în care se introduce 
subsolul dorit. 

Pentru a introduce un subsol selectaţi căsuţa Footer şi în câmpul de editare 
introduceţi textul dorit. Dacă acest text nu trebuie să apară şi pe primul diapozitiv 
se alege opţiunea Don't show on title slide. Pentru introducerea acestui subsol 
numai în diapozitivul curent se apasă butonul Apply, pentru a introduce subsolul 
în toate diapozitivele prezentării se apasa butonul Apply to All. 
6.2.4.3 Aplicarea numerotării automate a foliilor, datei actualizate, datei 
neactualizate în subsolul unei anumite folii sau al tuturor foliilor din 
prezentare. 

Dacă se doreste introducerea numerelor, în cadrul unui diapozitiv, sau în 
cadrul tuturor diapozitivelor se alege optiune Slide number din fereastra de mai 
sus Header and Footer, şi se procedeaza la fel ca în cazul subsolului. 
6.3 Text şi imagini 
6.3.1 Introducerea şi formatarea textului 
6.3.1.1 Adăugarea unui text într-o prezentare, în vizualizarea standard, 
tipăribilă 

Orice diapozitiv contine un text, chiar dacă acesta este numai un titlu, iar 
introducerea şi editarea acestuia este asemănătoare cu cu operaţiile similare din 
orice aplicaţie MS-Office. O metodă constă în înlocuirea textului model din 
diapozitiv cu propriul text (titlu, subtitlu, lista cu marcatori, texte în jurul clip-
arturilor).  

Se execută clic oriunde în interiorul unui substituent pentru a-l selecta iar 
conturul subţire va fi înlocuit cu un chenar haşurat, fapt care indică selectarea 
acestuia. Se introduce textul, iar la teminare se dezactivează obiectul făcînd clic pe 
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o suprafaţă liberă din diapozitiv.  
În situaţia în care nu există un substituent se impune introducerea textului 

astfel: 

∗ se executa clic pe butonul Text Box  de pe bara cu instrumente de 
desenare (Drawing toolbar)  

∗ se plaseaza cursorul în locul unde va aparea cutia de text  
∗ se executa un clic si pe ecran va aparea o cutie de text de dimensiunea 

unui caracter în care va exista un cursor de înserare  
∗ se introduce textul  

6.3.1.2 Editarea conţinutului foliei, adnotărilor, inserarea noilor cuvinte şi 
caracterelor. 
Editarea conţinutului foliei  

∗ Clic pe iconiţa Normal view (din stânga jos a ferestrei).  
∗ Utilizează orice tehnică de scriere a oricărui editor de texte.  

Inserare text: Clic în punctul unde unde vrei să inserezi textul şi start 
scriere.  
Înlocuire text existent: Selectează textul pe care vrei să-l înlocui cu 
noul text.  Start scriere şi înlocuire a vechiului text cu noul text 

∗ Experimentează editarea şi inserarea textului în diapozitivele tale.  
 
6.3.1.3 Schimbarea formatului textului: mărimea caracterelor, tipul 
caracterelor. 

Formatarea textului  
Dupa introducerea textului se poate alege opţiunea de formatare a lui. Din 

meniul Format se alege optiunea Font. Se ajunge la următoarea casetă de dialog. 

 

În prima parte se pot modifica tipul de font, stilul şi dimensiunea acestuia. 
Pentru a se alege o culoare specială a fonturilor se face clic pe meniul Color 

ce deschide o noua fereastră din care se poate alege culoarea pentru font. Se poate 
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crea o nuanţă specială alegând opţiunea More Colors  
În fereastra de dialog Font mai apar şi alte efecte care pot fi activate prin 

marcarea acestora printr-un clic. Efectul va fi atribuit textului selectat anterior 
acestei operaţii. 

Efecte: 
∗ Underline - sublinierea textului; 
∗ Shadow - ofera textului selectat o umbra usoara; 
∗ Superscript - scrie textul selectat ca exponent; 
∗ Subscript - scrie textul selectat ca indice. 

6.3.1.4 Aplicarea formatării textului ca: îngroşat, înclinat, subliniat. 

∗ Selectează un cuvânt din primul diapozitiv;  
∗ Schimbă stilul fontului apăsând iconiţele Bold, Italic, Underline sau 

Shadow bara de instrumente Formatting; 
∗ Experimentează. 

 
6.3.1.5 Schimbarea literelor textului în majuscule, caractere mici, tip titlu, etc 
(case change). 
 

 

 

 
Dacă dorim putem transforma toate caracterele unui text în diferite stiluri de 

litere.  
Pentru a realiza acest lucru se selecteză textul şi apoi, din meniul Format se 

alege opţiunea Change Case care va deschide fereastra Change Case din care se 
alege optiunea Sentence case. 
6.3.1.6 Aplicarea diferitelor culori textului. 

∗ Selectează un cuvânt din primul diapozitiv;  
∗ Clic pe săgeata în jos de lîngă iconiţa Font Color din bara de instrumente 

Drawing;  
∗ Selectează culoarea din meniul căzător;  
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∗ Verifică;  
∗ Pentrul o altă culoare apasă pe comanda More Colors. Aici poţi selecta 

mai multe culori şi poţi defini culoarea dorită.  
 

 

 

6.3.1.7 Aplicarea unei efect de umbră asupra textului 
∗ Selectează un cuvânt din primul diapozitiv;  
∗ Clic pe iconiţa Shadow  din bara de instrumente Formatting.  

 
6.3.1.8 Alinierea textului în folie: stânga, dreapta, centru 
Alinierea textului 

 
Se poate alinia textul după dorinţa prin apelarea din meniul Format, 

opţiunea Alignement şi alegerea opţiunii dorite  
6.3.1.9 Ajustarea spaţierii între linii înainte sau după marcatori 

Pentru a schimba spaţierea dintre paragrafe se selectează paragrafele asupra 
cărora se vor realiza modificările şi apoi din meniul Format se alege opţiunea 
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Line Spacing. 
 

 

 

În fereastra aparută pe ecran se selectează dimensiunile dorite în linii sau puncte.  
 
6.3.1.10 Schimbarea stilului marcatorilor, numerotării dintr-o listă folosind 
opţiunile standard 

∗ Selectează textul cu marcatori pe care dorim să-i eliminăm;  
∗ Clic iconiţa Bullets din bara de instrumente Formatting care va determina 

dispariţia marcatorilor, iar acestia va dipărea din text.  
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Adăugarea marcatorilor uilizând bara de instrumente  

∗ Reselectăm textul din dispozitivul de mai sus;  
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∗ Clic pe iconiţa Bullets din bara de instrumente Formatting .  
Selectează diferiţi marcatori  

∗ Reselectează textul din diapozitiv;  
∗ Clic din menil Format şi selectează  comanda Bullets and Numbering, 

se va afişa casuţa de dialog Bullets and Numbering. Asigurăte că s-a 
ales tabulatorul Bulleted este selectat;  

∗ Selectează marcatorul dorit şi clic pe butonul OK.  

 
 
Schimbarea marcatorilor în numere  

∗ Reselectează textul din diapozitiv;  

∗ Clic iconiţa Numbering din bara de instrumente .  
 
Selectează diferite formate de numerotare  

∗ Reselectează textul dindiapozitiv;  
∗ Selectează Bullets and Numbering din meniul Format, şi se va afişa căsuţa 

de dialog Bullets and Numbering; 
∗ Asigurăte că este selectat tabulatorul Numbered;   
∗ Selectează formatul de numerotare şi clic pe buton OK.  
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6.3.1.11 Folosirea comenzilor Undo şi Redo  
Folosirea comenzi Undo  

∗ Clic pe o imagine şi selecteaz-o.  
∗ Apasă tasta Delete şi imaginea va fi ştearsă; 
∗ Pentru a readuce imaginea în diapozitiv apăsăm iconiţa Undo , din bara 

de instrumente Standard.  
Folosirea comenzi Redo  

∗ Clic iconiţa Redo  şi veţi observa că imaginea din diapozitiv va fi 
ştearsă din nou;  

∗ Închide diapozitivul, cu salvare sau nu, în funcţie de dorinţă.  
 
6.3.2 Poze, imagini  
Selectează o imagine 

∗ Deschide un diapozitiv care să aibă în conţinut o imagine;  
∗ Deschide un slide care să conţină mai multe imagini;  
∗ Clic pe imaginea care conţine o floare şi selecteaz-o;  
∗ Clic într-o zonă liberă din slide şi deselectează imaginea.  

Selectează mai multe imagini 
∗ Clic pe imaginea care conţine o floare şi selecteaz-o;  
∗ Apasă tasta Shift şi ţine-o apăsată;  
∗ Clic pe alte două imagini pentru a le selecta şi pe acestea;  
∗ Eliberează tasta Shift şi cele două imagini vor rămâne selectate; 
∗ Clic într-o zonă liberă din slide şi  deselectează imaginile.  
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Selectează toate imaginile din slide 
∗ Apasă tastele Ctrl+A. Toate elementele şi toate imaginile vor selectate;  

 

6.3.2.1 Inserarea unei poze într-o diapozitiv 
  Inserarea imaginilor clip – art  

∗ Deschide un diapozitiv în care doreşti să inserezi o imagine tip Clip Art;  
∗ Clic pe iconiţa Insert Clip Art, localizată în bara de instrumente Drawing 

(sau meniul Insert – comanda Picture- submeniul Clip Art).   
Inserarea Clip Art din panou tematic afişat mai jos  

 

 

Introduce-ţi cuvântul care descrie tipul de clipart care doriţi să-l găsiţi, în 
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acest caz cuvântul computer şi apăsaţi butonul Search. Fereastra se va schimba 
ca-n figura de mai jos.  

Clic pe clipart-ul găsit şi acesta va fi inserat în diapozitiv.  
 

 

6.3.2.2 Inserarea unei imagini într-o folie 
∗ Deschide un diapozitiv în care doreşti să inserezi o imagine tip poză;  
∗ Clic pe meniul Insert – comanda Picture- submeniul From file; 
∗ Selectează imaginea APUS DE SOARE şi apasă butonul Insert; 
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

6.3.3.Copiere, mutare, ştergere 
6.3.3.1 Copierea textului, pozelor, imaginilor în cadrul prezentării, între 
prezentări deschise.  
(Termenul „picture” înseamnă o reprezentare vizuală care provine dintr-o galerie 
de imagini disponibilă a aplicaţiei, „image” înseamnă o imagine adusă în aplicaţie 
ca fişier, „chart” este un obiect generat de o aplicaţie secundară bazată pe date 
tabelare). 
Copierea unui text (imagine, poză) dintr-un diapozitiv într-un alt diapozitiv 
din prezentare 

∗ Deschide prezentarea Test 01.  
∗ Selectează  textul din titlu din primul dispozitiv;  
∗ Clic pe iconiţa Copy din bara de instrumente Standard;  
∗ Mergi în ultimul diapozitiv din prezentare (zona de copiere);  
∗ Clic pe iconiţa Paste din bara de instrumente Standard.  
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Copierea textului, pozelor, imaginilor între prezentări deschise   

∗ Selectează clip art-ul (computer) din partea inferioară a diapozitivului;  
∗ Clic pe iconiţa Copy din bara de instrumente Standard;  
∗ Mergi în noul diapozitiv;  
∗ Clic pe iconiţa Paste din bara de instrumente Standard şi clip art-ul v-a 

fi copiat în diapozitiv.  
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6.3.3.2 Mutarea textului, pozelor, imaginilor în cadrul prezentării, între 
prezentări deschise 

∗ Deschide prezentarea Test 01.  
∗ Selectează  textul din titlu din primul dispozitiv;  
∗ Clic pe iconiţa Cut din bara de instrumente Standard;  
∗ Mergi în ultimul diapozitiv din prezentare (zona de mutare);  
∗ Clic pe iconiţa Paste din bara de instrumente Standard.  

  

 

Mutarea textului, pozelor, imaginilor între prezentări deschise   
∗ Selectează clip art-ul (computer) din partea inferioară a diapozitivului;  
∗ Clic pe iconiţa Cut din bara de instrumente Standard;  
∗ Mergi în noul diapozitiv;  
∗ Clic pe iconiţa Paste din bara de instrumente Standard şi clipart-ul v-a fi 

mutat în diapozitiv.  
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6.3.3.3 Redimensionarea pozelor, imaginilor într-o prezentare 

∗ Deschideţi o prezentare; 
∗ Selectează un diapozitiv care conşine o imagine;  
∗ Selectează imaginea printru-un clic pe ea;  
∗ Mută pointerul mouse-lui într-un colţ şi selectează-l, se va transforma 

într-o săgeată dublă,  
∗ Trage săgeata într-un unghi de 450 cu cîţiva centimetri lateral, ţinând 

butonul mouse-lui apăsat;  
∗ Eliberează butonul mouse-lui şi poza va fi redimensionată.  

6.3.3.4 Ştergerea textului, pozelor, imaginilor dintr-o folie 
Ştergerea textului  

∗ Deschideţi o prezentare; 
∗ Selectaţi textul din diapozitiv şi apăsaţi tasta Delete.  

Ştergerea imaginilor  
∗ Deschideţi o prezentare; 
∗ Selectaţi o imagine din diapozitiv şi apăsaţi tasta Delete.  

6.4 Grafice si Diagrame 
6.4.1 Utilizarea Graficelor / Diagramelor 
6.4.1.1 Introducerea de date pentru crearea, modificarea, diferitelor tipuri de 
grafice şi diagrame predefinite într-o folie: coloane, bare, linie, disc. 

∗ Deschideţi o prezentare; 
∗ Clic pe iconiţa New Slide; 
∗ Selectează Title and Chart – Other Layout; 
∗ Dublu clic pe iconiţa care va insera Column Chart, utilizând datele 

ca-n ilustraţia de mai jos. Puteţi să-l modificaţi dacă doriţi; 
∗ Modificaţi datele ca-n ilustraţie, adăugând un rînd suplimentar; 
∗ Graficul se va modifica reflectând datele suplimentare;  
∗ Clic într-o zonă liberă din slide şi  închide toate casetele de dialog; 
∗ Se va crea un grafic format din coloane (formatul implicit); 
∗  Dacă doriţi să încercaţi un alt tip de grafic; 
∗ Clic în meniul căzător Chart şi din meniul căzător selectează  
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comanda Chart Type; 
∗ Din caseta de dialog apărută selectează tipul de grafic dorit, care poate 

fi Column, Bar sau Line; 
∗ Clic pe butonul OK pentru a confirma tipul de grafic selecţionat; 
∗ Clic pe iconiţa Close . 
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Crează un grafic tip Pie  

∗ Clic pe iconiţa New Slide; 
∗ Selectează Title and Chart AutoLayout, dublu clic pe iconiţa tip grafic inserată în 

diapozitiv,  utilizăm datele ca-n ilustraţie, sau le modificăm după dorinţă; 
∗ Coloanele vor fi create direct;  
∗ Datele se pot modifica dacă este necesar.  
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∗ Pentru a transforma graficul din coloane în pie (plăcintă), clic în meniul 

căzător Chart şi din meniul căzător selectează  comanda Chart Type;  
∗ Din caseta de dialog apărută selectează tipul de grafic Pie 
∗ Clic pe butonul OK pentru a confirma tipul de grafic selecţionat;  
∗ Grficul tip Pie va apărea ca-n ilustraţie;  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentare. 

 

 

 

 
6.4.1.2 Schimbarea culorii fundalului graficului /diagramei 

∗ Deschide prezentarea dorită;  
∗ Prezintă graficul din diapozitivul al doilea;  
∗ Dublu clic într-o zonă a graficului; 
∗ Ecranul se va schimba odată cu schimbarea tipului de bară de 

instrumente Standard;  
∗ Dublu clic în zona Chart Area (sau apasă iconiţa Format Chart Area 

din bara de instrumente Standard); 
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∗ Se va deschide caseta de dialog Format Chart Area;  
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∗ Selectează culoarea necesară şi apasă butonul OK; 
∗ Pentru a închide toate căsuţele de dialog, clic într-o zonă liberă  a 

graficului sau pe micul grafic din stănga sus şi vom reveni la modul de 
prezentere normal. 

 

 
6.4.1.3 Schimbarea culorii elementelor componente ale graficului (la nivel de 
coloană, bară, sector) 

∗ Este necesar un dublu clic pe graficul cu coloana pe care vrem s-o edităm, 
pentru a prezenta modul de prezentare;  

∗ Dublu clic pe coloane, va deschide o căsuţă de dialog ca-n figura de mai jos;   
∗ Selectează coloana neceasară ai fi schimbată culoarea, alege culoarea dorită  

şi apasă butonul OK. Verifică diferite culori pentru a asorta nuanţele pe 
întregul set de coloane;  

∗ Utilizează aceaşi tehnică pentru a schimba linii, rânduri sau alte tipuri de 
grafice existente în prezentare;  

∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  
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6.4.1.4 Schimbarea tipului graficului / diagramei. 
∗ Deschide o prezentare care conţine grafice;  
∗ Afişează diapozitivul al cărui grafic doreşti să-l modifici; 
∗ Dublu clic pe zona graficului şi acesta va schimba iconiţele de editare din 

bara de instrumente;  
∗ Clic în meniul căzător Chart şi din meniul căzător selectează  comanda 

Chart Type;  
∗ Din caseta de dialog apărută selectează tipul de grafic dorit, care poate fi 

Column, Bar sau Line;  
∗ Clic pe butonul OK pentru a confirma tipul de grafic selecţionat;  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  
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6.4.2 Diagrame  
6.4.2.1 Creerea unei organigrame (Utilizarea unui format predefinit de 
diagramă organizaţională) 
Utilizarea unui format predefinit de diagramă organizaţională  

∗ Dechideţi o prezentare; 
∗ Clic pe iconiţa New Slide şi selectează ‘Title and Diagram or 

Organisational Chart’ - Othrer Layout; 
∗ Dublu clic pe iconiţa din noul diapozitiv numită ‘Double click to add 

diagram ororganisation chart’; 
∗ Se va deschide căsuţa de dialog Diagram Gallery;  
∗ După ce te-ai asigurat că a-i selectat opţiunea din Organisation Chart, 

clic pe butonul OK. 
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∗ Se va insera o diagramă ca-n figura de mai jos.  

 
Introducerea datelor în “organisation chart box”  

Introdu date în casete, tipărind peste textul existent “Click to add text”.  

 
 
6.4.2.2 Modificarea structurii ierarhice a unei organigrame 

∗ Avem o structură tip organigramă ca-n figura de mai jos;  
∗ Clic pe marginea casetei pe care dorim s-o mutăm, în acest caz caseta 

Director marketing, şi ţine butonul mouse-lui apăsat; 
∗ Cu butonul apăsat tragem caseta Director marketing peste caseta 

Director tehnic, la eliberarea mouse-lui ea va intra în relaţie de 
subordonare acestei casete.  
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6.4.2.3 Adăugarea, ştergerea elementelor componente ale ierarhiei (manager, 
colaborator, subordonat). 

∗ Selectează  caseta la care doreşti să faci modificări, în acest caz caseta 
Director Administrativ;  

∗ Clic cu butonul din dreapta al mouse-lui  pe caseta selectată şi va descide  
un meniul  popup, din care vom selecta Subordinate;  

∗ Vom selecta Subordinate (subordonat), coworker (colaborator) sau 
assistant (asistent). În acest caz selectează Subordinate şi vei vedea 
modificările; 

∗ Va trebui să scrii un nume în noua casetă. 
 

 
 
Ştergerea elementelor componente ale ierarhiei  

∗ Clic pe caseta pe care vrei să o ştergi pentru a o selecta, apasă tasta 
Delete.  
În acest caz caseta selectată este Director marketing pe care o vom 
şterge.  



Modulul 6 – Prezentare 

Julien-Liviu Constantinescu 
 

430 

  
 
6.4.3 Obiecte desenate  
6.4.3.1 Adăugarea diferitelor tipuri de obiecte desenate într-o folie: linie, 
săgeată, dreptunghi, pătrat, cerc, căsuţă cu text, alte forme disponibile. 
Afişează bara de instrumente Drawing 

∗ Dacă bara de instrumente Drawing nu este afişată, apasă butonul din 
dreapta al mouse-lui pe bara de instrumente existentă şi din meniul popup 
care se dechide selectează Drawing.  

 
Desenează o linie 

∗ Deschide o prezentare;  
∗ Selectează iconiţa Line  din bara de instrumente Drawing. Pointerul 

mouse-lui se schimbă într-o cruce subţire care poate fi mutată pe 
suprafaţa diapozitivului;   

∗ Clic în locaţia unde vrei să începi linia şi trage de ea; 
∗ Eliberează butonul acolo unde vrei să se termine linia;  
∗ Va apare o line între punctul de plecare şi cel final.  
∗ Dacă doreşti ca linia să fie perfect verticală sau orizontală, atunci apasă 

tasta Shift  în timp ce desenezi. 
Desenează o linie discontinuă 

∗ Clic pe butonul AutoShapes din bara de instrumente Drawing şi din 
meniul popup afişat selectează Lines.  

∗ Din submeniu, selectaţi iconiţa Scribble.  
∗ Clic în locaţia unde vrei să începi linia şi trage de ea; 
∗ Eliberează butonul acolo unde vrei să se termine linia; 
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Inserează o linie cu o săgeată în vârf  

∗ Deschide o prezentare;  
∗ Clic pe butonul AutoShapes din bara de instrumente Drawing şi din 

meniul popup afişat selectează Lines; 
∗ Din submeniu, selectaţi iconiţa Arrow;  
∗ Clic în locaţia unde vrei să începi linia şi trage de ea; 
∗ Eliberează butonul acolo unde vrei să se termine linia; 

 
Inserează o formă de săgeată  

∗ Deschide o prezentare;  
∗ Clic pe butonul AutoShapes din bara de instrumente Drawing şi din 

meniul popup afişat selectează comanda Block Arrows; 
∗ Din submeniu selectează tipul de săgeată dorit;  
∗ Clic în locaţia unde doreşti să înceapă săgeata şi începe să mişti mouse-

ul; 
∗ Eliberează butonul acolo unde vrei să se termine săgeata. 
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Inserează un dreptunghi  

∗ Deschide o prezentare;  
∗ Clic pe butonul AutoShapes din bara de instrumente Drawing şi din 

meniul popup afişat selectează comanda Basic Sharpes; 
∗ Din submeniu selectează Rectangle;  
∗ Clic în locaţia unde doreşti să înceapă dreptunghiul şi începe să mişti 

mouse-ul pe diagonală; 
∗ Eliberează butonul acolo unde vrei să se termine dreptunghiul. 

 
 

 
Inserează un pătrat 

∗ Deschide o prezentare;  
∗ Clic pe butonul AutoShapes din bara de instrumente Drawing şi din 

meniul popup afişat selectează comanda Basic Sharpes; 

∗ Din submeniu selectează Rectangle ;  
∗ Clic în locaţia unde doreşti să înceapă pătratul şi începe să mişti mouse-ul 

pe diagonală; 
∗ Apasă tasta Shift (şi ţine-o apăsată) 
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∗ Eliberează butonul acolo unde vrei să se termine pătratul. 
∗ Eliberează tasta Shift. 

Inserează un oval  
∗ Deschide o prezentare;  
∗ Clic pe butonul AutoShapes din bara de instrumente Drawing şi din 

meniul popup afişat selectează comanda Basic Sharpes; 
∗ Din submeniu selectează Oval;  
∗ Clic în locaţia unde doreşti să înceapă ovalul şi începe să mişti mouse-ul 

pe diagonală; 
∗ Eliberează butonul acolo unde vrei să se termine ovalul. 

 
 
Inserează un cerc 

∗ Deschide o prezentare;  
∗ Clic pe butonul AutoShapes din bara de instrumente Drawing şi din 

meniul popup afişat selectează comanda Basic Sharpes; 

∗ Din submeniu selectează Oval ;  
∗ Clic în locaţia unde doreşti să înceapă cercul şi începe să mişti mouse-ul 

pe diagonală; 
∗ Apasă tasta Shift (şi ţine-o apăsată); 
∗ Eliberează butonul acolo unde vrei să se termine cercul; 
∗ Eliberează tasta Shift. 

 
Inserează o casetă text 

∗ Deschide o prezentare;  

∗ Pentru a insera o casetă text utilizeză iconiţa Text Box , se găseşte în 
bara de instrumente Drawing;   

∗ Poţi să intruduci caseta de text ca-n ilustraţia de mai jos; 
∗ Acum poţi insera textul în caseta poziţionată în locaţia dorită. 
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6.4.3.2 Schimbarea culorii de fundal, şi a culorii, grosimii, stilului liniei 
obiectului desenat 

∗ Deschide o prezentare;  
∗ Dublu clic pe obiectul existent în diapozitiv, se va deschide o căsuţă de 

dialog;  
∗ Asigurăte că este selectat tabulatorul Colors and Lines;  
∗ Pentru schimbarea culorii de fundal, apasă săgeata cu vârful în jos din 

dreapta opţiunii Color, din secţiunea Fill;  
∗ Selectează culoarea dorită; 
∗ Pentru schimbarea culorii liniei obiectului, apasă săgeata cu vârful în jos 

din dreapta opţiunii Color, din secţiunea line;  
∗ Selectează culoarea dorită; 
∗ Pentru schimbarea mărimi liniei, apasă săgeata cu vârful în jos din 

dreapta opţiunii Weight, din secţiunea Line; 
∗ Selectează mărimea dorită; 
∗ Pentru schimbarea tipului de linie, apasă săgeata cu vârful în jos din 

dreapta opţiunii Style, din secţiunea Line; 
∗ Selectează tipul de linie dorit; 
∗ După ce ai făcut modificările apasă butonul OK. 

  



Modulul 6 – Prezentare 

Julien-Liviu Constantinescu 
 

435

  

 

 

6.4.3.3 Schimbarea stilului de început sau de sfârşit a unei săgeţi 
∗ Deschide prezentarea anterioară;  
∗ Selectează o săgeată;  
∗ Dublu clic pe săgeată şi se va afişa căsuţa de dialog Format AutoShape;  
∗ Este necesar să selectaţi tabulatorul Colors and Lines din căsuţa de 

dialog; 
∗ Pentru a schimba stilul de pornire al săgeţii, clic pe săgeata cu vârful în 

jos din dreapta secţiuni Begin Style din căsuţa de dialog, şi selectează 
stilul dorit; 

∗ Pentru a schimba stilul de terminare al săgeţii, clic pe săgeata cu vârful în 
jos din dreapta secţiuni End Style din căsuţa de dialog, şi selectează 
stilul dorit;  

∗ După ce ai făcut modificările apasă butonul OK. 
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6.4.3.4 Aplicarea unui efect de umbră asupra unui obiect desenat 

∗ Deschide prezentarea anterioară; 
∗ Clic pe iconiţa Shadow (afişată în bara de instrumente Drawing).  
∗ Din  meniul popup care se deschide selectăm tipul de efect de umbră 

care-l dorim;  
∗ Clic pe efectul de umbră dorit şi aceesta se va aplica ca-n figura de mai 

jos.  

 

 

 
 
6.4.3.5 Rotirea sau schimbarea în oglindă a unui obiect într-o folie 
Rotirea unui obiect într-o folie 

∗ Deschide o prezentare; 
∗ Selectează “faţa cu zâmbet” care va fi rotită; 
∗ Vei observa un cerc mic verde, ca-n figura de mai jos;  
∗ Trage acest cerc şi roteşte figura în sensul dorit.  
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Schimbarea în oglindă a unui obiect într-o folie  

∗ Selectează “faţa cu zâmbet” care va fi pusă în oglindă; 
∗ Clic pe butonul Draw (afişat în bara de instrumente Drawing) şi din 

meniul popup afişat selectează comanda Rotate or Flip, care va afişa 
submeniul popup din care vom alege comanda dorită Flip Horizontal 
sau Flip Vertical.  

 

 
 



Modulul 6 – Prezentare 

Julien-Liviu Constantinescu 
 

438 

6.4.3.6 Alinierea unui obiect desenat: stânga, dreapta, centru, în partea de sus, 
de jos a foliei. 

∗ Deschide prezentarea anterioară; 
∗ Selectează feţele zâmbitoare prin apăsarea tastei Shift clic pe toate feţele;   
∗ Clic pe iconiţa Draw afişată în bara de instrumente Drawing şi va fi 

afişat  meniul Draw.  
∗ Selectează Align or Distribute din submenu de aliniere ce va fi afişat; 
∗ Utilizează tipul de aliniere dorit. 

 
6.4.3.7 Redimensionarea unui obiect desenat într-o folie 

∗ Deschide prezentarea anterioară; 
∗ Selectează din feţele zâmbitoare, una din ele;  
∗ Mută pointerul mouse-lui într-un colţ al obiectului selectat, apasă tasta 

stângă şi prin tragere în unghi de 450  până în zona unde vrei să se 
termine redimensionarea;  

∗ Eliberează butonul mouse-lui;  
∗ Utilizează aceaşi procedură pentru orice altă redimensionare. 

6.4.3.8 Aducerea unui obiect în faţă, în spate (front, back) 

∗ Deschide o prezentare; 
∗ Prezentare conţine poza unui computer şi una a unei feţe zâmbitoare; 
∗ Faţa zâmbitoare fiind plasată în spatele computerului; 
∗ Selectează poza computerului şi mută-o în spatele  feţei zâmbitoare; 
∗ Clic dreapta şi se va afişa meniul popup ca-n figura de mai jos;  
∗ Selectează Order din submeniul Order;  
∗ Selectează Send Backward; 
∗ Se vor produce schimbările de mai jos;  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  
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6.4.4.Copierea, mutarea ştergerea 
6.4.4.1 Copierea unui grafic, diagrame, obiect desenat în cadrul prezentării, 
între prezentări active 
Copierea unui grafic, diagrame, obiect desenat în cadrul prezentării 

∗ Deschide o prezentare; 
∗ Afişează diapozitivul care conţine o faţă zâmbitoare;  
∗ Clic pe faţă zâmbitoare şi selecteaz-o;  
∗ Clic pe meniul Edit şi selectează command Copy;  
∗ Afişează ultimul diapozitiv din prezentare;  
∗ Clic pe meniul Edit şi selectează command Paste;  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

Copierea unui grafic, diagrame, obiect desenat între prezentări active  
∗ Afişează diapozitivul care conţine o faţă zâmbitoare;  
∗ Clic pe faţă zâmbitoare şi selecteaz-o;  
∗ Clic pe meniul Edit şi selectează command Copy;  
∗ Deschide prezentarea în care vrei să copiezi faţa zâmbitoare; 
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∗ Afişează diapozitivul în care să inserezi poza;  
∗ Clic pe meniul Edit şi selectează command Paste;  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

6.4.4.2 Mutarea unui grafic, diagrame, obiect desenat în cadrul prezentării, 
între prezentări active 
Mutarea unui grafic, diagrame, obiect desenat în cadrul prezentării  

∗ Deschide o prezentare; 
∗ Afişează diapozitivul care conţine o faţă zâmbitoare;  
∗ Clic pe faţă zâmbitoare şi selecteaz-o;  
∗ Clic pe meniul Edit şi selectează command Cut;  
∗ Afişează ultimul diapozitiv din prezentare;  
∗ Clic pe meniul Edit şi selectează command Paste;  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

Mutarea unui grafic, diagrame, obiect desenat între prezentări active  
∗ Afişează diapozitivul care conţine o faţă zâmbitoare;  
∗ Clic pe faţă zâmbitoare şi selecteaz-o;  
∗ Clic pe meniul Edit şi selectează command Cut;  
∗ Deschide prezentarea în care vrei să copiezi faţa zâmbitoare; 
∗ Afişează diapozitivul în care să inserezi poza;  
∗ Clic pe meniul Edit şi selectează command Paste;  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

6.4.4.3 Ştergerea unui grafic, diagramă, obiect desenat 

∗ Deschide o prezentare; 
∗ Afişează diapozitivul care conţine o faţă zâmbitoare;  
∗ Clic pe faţa zâmbitoare şi selecteaz-o, apasă tasta Delete;  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

6.5 Efecte de Slideshow 
6.5.1 Alegerea animaţiei  
6.5.1.1 Adaugarea efectelor de animaţie foliilor. Schimbarea efectelor de 
animaţie preselectate 

∗ Deschide o prezentare; 
∗ Clic pe meniul căzător Slide Show şi selectează comanda Animation 

Schemes;  
∗ Se va afişa panoul Slide Design;  
∗ Clic pe tipul de animaţie dorit de exemplu Faded Wipe.  
∗ Vei vedea efectele animaţiei apăsând pe iconiţa Slide Show din stânga jos a 

ecranului;  
∗ Schimbă efectelor de animaţie preselectate şi verifică efectele lor.  
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6.5.2 Tranziţii  
6.5.2.1 Adaugarea de efecte de tranziţie între folii. Schimbarea efectelor de 
tranziţie dintre folii. 

∗ Deschide o prezentare; 
∗ Clic pe meniul căzător Slide Show şi selectează comanda Slide 

Transition;  
∗ Se va afişa panoul Slide Transition;  
∗ Selectează tipul de tranziţie dorit din panou. Poţi vedea efectul dorit în 

diapozitivul activ. Selectează căt de repede să aibă los tranziţia selectând 
Slow, Medium, sau Fast. Iniţial modificările se vor putea vedea în 
diapozitivul activ afişat în Normal View;  

∗ Pentru a aplica efectele în toate diapozitivele din prezentare, clic pe 
Apply To All Slides; 

∗ Pentru a vedea efectele tranziţiei afişează primul diapozitiv apăsâ pe 
iconiţa Slide Show din stânga jos a ecranului;  

∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  
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6.6 Pregătirea prezentarilor 
6.6.1 Pregătirea  
6.6.1.1 Selectarea formatului adecvat prezentării: overhead, handout, folii de 
35 mm (35 mm slides), prezentare pe ecran (on-screen show) 

∗ Deschide o prezentare; 
∗ Din meniul File, selectează Page Setup şi se va afişa căsuţa de dialog 

Page Setup;  
∗ Apasă săgeata cu vârful în jos din dreapta casetei Slides sized for 

marchează opţiunea On-screen show;  
∗ Clic pe  buton OK.  
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6.6.1.2 Verificarea ortografică a prezentării şi efectuarea schimbărilor 
necesare: corectarea erorilor de ortografie, ştergerea cuvintelor repetate. 

∗ Clic pe iconiţa Spelling din bara de instrumente Standard (sau tasta 
specială F7);  

 

 

∗ Dacă PowerPoint-ul nu recunoaşte cuvântul, va apărea căsuţa de dialog 
Spelling cu dialog cu sugestii; 

 

∗ Când se va termina verificarea, PowerPoint va afişa mesajul final;  

 
∗ Pentru a ieşi din verificarea ortografică selecteză Close. 

6.6.1.3 Adaugarea de note pentru prezentator în cadrul foliilor 

∗ Asigurăte că modul de prezentare în care lucrezi este în Normal View; 
∗ Dacă este necesar, clic pe  iconiţa Normal View aflat în stânga jos a 

ecranului;  
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∗ Când vei vedea această secţiune, ca în figura de mai jos poţi apăsa în 
secţiunea “Click to add notes”.  

∗ Un simplu clic în această zonă ne dă posibilitatea să scriem notiţele 
necesare.  

 

6.6.1.4 Schimbarea setărilor foliilor, orientării foliilor (portrait, landscape). 
Schimbarea dimensiunii hârtiei. 

∗ Din meniul File, selectează Page Setup şi se va afişa căsuţa de dialog 
Page Setup;  

∗ În secţiunea Orientation, selectează orientarea Portrait din secţiunea 
Slides; 

∗ Apasă butonul OK pentru acceptarea modificărilor; 
∗ Diapozitivul se va schimba ca-n figurile de mai jos;  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  
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6.6.1.5 Copierea, mutarea foliilor în cadrul prezentării, sau între prezentări 
active. 
Mutarea foliilor în cadrul prezentării  

∗ Deschide o prezentare; 
∗ Afişează prezentarea în modul Slide Sorter;  
∗ Selectează diapozitivul pe care vrei să-l muţi;  
∗ Apasă butonul mouse-lui şi trage-l în locaţia unde vrei să-l muţi (după 

diapotivul al treilea de exemplu); 
∗ La eliberarea butonului mouse-lui diapozitivul se va muta în locaţia 

dorită;   
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

Copierea, mutarea foliilor în cadrul prezentării 
∗ Deschide o prezentare; 
∗ Afişează prezentarea în modul Slide Sorter;  
∗ Selectează diapozitivul pe care vrei să-l copiezi; 
∗ Apasă tasta Ctrl şi ţine-o apăsată; 
∗ Apasă butonul mouse-lui şi trage-l în locaţia unde vrei să-l copiezi (după 

diapotivul al treilea de exemplu); 
∗ La eliberarea butonului mouse-lui diapozitivul se va copia muta în locaţia 

dorită;   
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

Mutarea foliilor între prezentări active. 
∗ Deschide o prezentare; 
∗ Selectează diapozitivul pe care vrei să-l muţi în a doua prezentare;  
∗ Clic pe meniul Edit din bara de meniuri, şi selectează  comanda Cut;  
∗ Deschide o a doua prezentare; 
∗ Afişează a doua prezentare în modul Slide Sorter;  
∗ Clic în zona din a  doua prezentare unde vrei să muţi diapozitivul;  
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∗ Clic pe meniul Edit din bara de meniuri, şi selectează  comanda Paste;  
∗ Click on the Edit drop down menu and select the Paste command.  
∗ Diapozitivul va fi afişat în a doua  prezentare.  

To copy a slide from one presentation to another presentation  
∗ Deschide o prezentare; 
∗ Selectează diapozitivul pe care vrei să-l copiezi în a doua prezentare;  
∗ Clic pe meniul Edit din bara de meniuri, şi selectează  comanda Copy;  
∗ Deschide o a doua prezentare; 
∗ Afişează a doua prezentare în modul Slide Sorter;  
∗ Clic în zona din a  doua prezentare unde vrei să copiezi diapozitivul;  
∗ Clic pe meniul Edit din bara de meniuri, şi selectează  comanda Paste;  
∗ Diapozitivul va fi afişat în a doua  prezentare.  

 
6.6.1.6 Ştergerea diapozitivului, diapozitivelor  
Ştergerea diapozitivului 

 
 
 

∗ Deschide o prezentare; 
∗ Selectează diapozitivul pe care vrei să-l ştergi;  
∗ Clic pe meniul Edit din bara de meniuri, şi 

selectează  comanda Delete Slide.  
 
 
 
 

Ştergerea diapozitivelor 
∗ Deschide o prezentare; 
∗ Selectează primul diapozitiv pe care vrei să-l ştergi;  
∗ Apasă tasta Ctrl şi ţine-o apăsată; 
∗ Clic pe al doilea diapozitiv pentru al selecta în vederea ştergerii;  
∗ Eliberează tasta Ctrl şi apasă tasta Delete;  
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

6.6.2 Tiparirea  
6.6.2.1 Tipărirea întregii prezentări, anumitor folii, note de mînă (handnotes), 
pagini de adontari (notes page), vizualizarii foliilor, stabilirea numărului de 
copii ale prezentării 
Tipărirea întregii prezentări,  

∗ Deschide o prezentare; 
∗ Clic pe iconiţa Print , afişată în bara de instrumente Standard; 
∗ Asigurăte că eşti conectat la imprimantă şi aceasta este pornită şi întreaga 

prezentare va fi imprimată.  
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Tipărirea anumitor folii  

∗ Afişează diapozitivul pe care vrei să-l printezi;  
∗ Clic pe meniul File din bara de meniuri, şi selectează  comanda Print;  
∗ În secţiunea Print range şi din căsuţa de dialog care va fi afişată 

selectează Click on the File drop down menu and select the Print 
command.  

∗ În secţiunea Print range şi din căsuţa de dialog care va fi afişată 
selectează butonul Current slide; 

∗ Asigurăte că eşti conectat la imprimantă şi aceasta este pornită şi întreaga 
prezentare va fi imprimată.  

∗ Current slide; 
∗ Asigurăte că eşti conectat la imprimantă şi aceasta este pornită şi întreaga 

prezentare va fi imprimată. 

 
Tipărirea dipozitivelor particulare  

∗ Clic pe meniul File din bara de meniuri, şi selectează  comanda Print;  
∗ În secţiunea Print range şi din căsuţa de dialog care va fi afişată 

selectează opţiunea Slide; 
∗ În examplu se vor printa diapozitivele 1 şi 4.  
∗ Asigurăte că eşti conectat la imprimantă şi aceasta este pornită şi 

diapozitivele vor fi imprimate.  

 
Imprimă copii multiple  

∗ Clic pe meniul File din bara de meniuri, şi selectează  comanda Print;  
∗ În secţiunea Copies din căsuţa de dialog, utilizează “săgeţile sus-jos” 
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care seteză numărul de copii Number of copies; 
∗ În acest exemplu avem setate 6 copii pentru tipărire; 

 
∗ Apasă butonul OK  şi copiile vor fii inprimate. 

Imprimare în fişier 

∗ Clic pe meniul File din bara de meniuri, şi selectează  comanda Print;  
∗ În secţiunea Print din căsuţa de dialog care va fi afişată, marchează în 

caseta Print to file; 
∗ Este necesar să specifici numele şi locul de destinaţie al fişierului; 
∗ Marcăm caseta cu numele Print to file şi salvăm fişierul în directorul My 

Documents. 

 

 
 
Imprimarea Handouts  

∗ Clic pe meniul File din bara de meniuri, şi selectează  comanda Print;  
∗ În secţiunea Print din căsuţa de dialog care va fi afişată, clic pe săgeata 

în jos din dreapta sectiunii Print What;  
∗ Selectează Handouts din meniul căzător afişat;  
∗ Selectează numărul în Slides per page, (selectat 6 în această casetă) şi 

alege tipul de imprimare Horizontal sau Vertical; 
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∗ Opţional poţi selecta căsuţa Scale to fit paper; 
∗ Clic pe butonul OK pentru a lansa imprimarea. 

 
Imprimare paginilor de adontari 

∗ Clic pe meniul File din bara de meniuri, şi selectează  comanda Print;  
∗ În secţiunea Print din căsuţa de dialog care va fi afişată, clic pe săgeata 

în jos din dreapta sectiunii Print What;  
∗ Selectează Notes Pages sau Outline View din meniul căzător care va fi 

afişat; 
∗ Clic pe butonul OK pentru a lansa imprimarea. 
∗ Salvează schimbările şi închide prezentarea.  

 

 
 
 
6.6.3 Distribuirea prezentării 
6.6.3.1 Ascunderea, afişarea foliilor 
Deschide o prezentare PowerPoint.  

Selectează unu(sau mai multe folii) pe care doreşti să le ascunzi.  
Selectează Hide Slide din meniul Slide Show. Această folie va fi ascunsă pe 

durata prezentării.  
Dute la vizualizarea Slide Sorter şi vei vedea iconiţa care apare sub folie, 

care conţine numărul foliei şi care indică dacă aceasta este ascunsă.  
Întoarcete la vizualizarea Normal.  
Prezintă prima folie din prezentare.  
Clic pe iconiţa Slide Show (stânga-jos pe ecran) şi rulează prezentarea. Vei 

vedea că foliile ascunse nu vor fi prezentate. Aduţi aminte când trebuie să apeşi pe 
buton pentru derularea prezentării.  

Pe timpul prezentării, dacă doreşti să afişezi foliile ascunse printr-o singură 
apăsare a tastei H aceste vor fi afişate. Încearcă derularea din nou a prezentării de 
data aceasta cu foliile ascunse.  
6.6.3.2 Începerea unui slide-show, începerea unui slide-show de la orice folie 
electronică. 
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Începerea unui slide-show (de la primul diapozitiv)  
∗ Clic pe meniul Slide Show şi selectează comanda View Show sau apasă 

tasta F5.  
Începerea unui slide-show la orice folie electronică. 

∗ Afişează pe ecran diapozitivul de la care doreşti să pornească 
prezentarea; 

∗ Apasă tastele Shift + F5, prezentare va porni.  
Afişarea shortcut-urilor în PowerPoint  

∗ Când rulează prezentarea apasă tasta F1, se vor afişa lista de shortcut-uri.  

 
Săritură la următorul diapozitiv  

∗ Utilizează oricare din următoarele taste: 
o Butonul din stânga a mouse-lui 
o Bara de spaţiu 
o Săgeata din dreapta 
o Săgeata în jos 
o Enter Page  
o Page down  

Săritură la diapozitiv anterior  
∗ Utilizează oricare din următoarele taste: 

o Săgeata din stânga 
o Săgeata în sus 
o Page Up 
o Backspace  

Săritură la diapozitiv anterior  
∗ Apasă tasta Home.  

Apariţia unui ecran negru  
∗ Apasă tasta B pentru apariţie; 
∗ Apasă tasta B pentru dispariţie; 
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Apariţia unui ecran alb  
∗ Apasă tasta W pentru apariţie; 
∗ Apasă tasta W pentru dispariţie; 

Ieşirea di prezentare  
∗ Utilizează oricare din următoarele taste: Esc, Ctrl+Break 

 
Prezentarea diapozitivelor prin comanda "right click menu" 

  
∗  

 
∗ Apasă butonul din dreapta al mouse-lui şi pe ecran va 

apărea  meniul popup prezent în figura alăturată, prin care 
poţi naviga prin prezentare.  
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Shortcut-uri 
 
Shortcut-urile generale ale tastaturii  
 
Apasă Execută 
CTRL+C Copy (copiere). 
CTRL+X Cut (tăiere). 
CTRL+V Paste (alipire). 
CTRL+Z Undo (reîntoarcere cu o comandă). 
CTRL+Y Redo (reîntoarcere la comanda anterioară). 
CTRL+S Save (salvare). 
DELETE Delete (stergere). 

SHIFT + DELETE Şterge itemul selectat definitiv fără să-l mai ducă în 
Recycle Bin. 

CTRL şi trage de item Copiază itemul selectat. 
CTRL+SHIFT şi trage de item Crează shortcut la itemul selectat. 
F2 Rename itemul selectat. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul următorului 
cuvânt. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
cuvânt. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul următorului 
paragraf. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
paragraf. 

CTRL+SHIFT şi oricare 
spăgeată Selectează un bloc de text. 

SHIFT şi oricare săgeată 
Selectează mai multe itemuri în window sau în
desktop, sau selecteazămai multe rânduri de text
dintr-un document. 

CTRL+A Selectează tot. 
F3 Caută fişiere sau directoare. 
ALT+ENTER Afişează proprietăţile itemurilor selectate. 
ALT+F4 Închde itemul activ, sau iese din programul activ. 
ALT+Enter Afişează proprietăţile obiectului selectat. 
ALT+SPACEBAR Deschide shortcut menu din fereastra activă. 

CTRL+F4 Închide  documentul activ din program atunci când 
sunt deschise mai multe document simultan. 

ALT+TAB Schimbă itemurile deschise. 
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ALT+ESC Trecere prin itemurile deschise în ordinea lor. 
F6 Trecere prin elementele din fereastră sau desktop. 

F4 Arată lista din bara Address în My Computer sau
Windows Explorer. 

SHIFT+F10 Arată shortcut menu pentru itemul selectat. 
ALT+SPACEBAR Arată System pentru fereastra activă. 
CTRL+ESC Arată Start menu. 
ALT+ litera subliniată din 
menu name Execută meniul corespondent. 

Litera subliniată din command 
name sau open menu Raportează command corespunzătoare.  

F10 Activează menu bar din programul activ. 

 Dechide următorul meniu din dreapta, sau dechide
un submenu. 

 Dechide următorul meniu din stînga, sau închide un
submenu. 

F5 Refresh fereastra activă. 

BACKSPACE Arată un folder de pe nivelul superior în My 
Computer sau Windows Explorer. 

ESC Cancel curent task. 
SHIFT când inseraţi un CD în 
CD-ROM drive Previne lansarea automată a CD-lui. 

 
Caseta de dialog a shortcutu-rilor tastaturii 
 
Apasă Execută 
CTRL+TAB Mută înainte tabulatorul. 
CTRL+SHIFT+TAB Mută înapoi tabulatorul. 
TAB Mută înainte opţiunea curentă. 
SHIFT+TAB Mută înapoi opţiunea curentă. 

ALT+ litera subliniată Execută comanda corespondentă sau opţinea 
corespondentă. 

ENTER Execută comanda pentru opţiunea activă butonului.

SPACEBAR Selectează sau şterge caseta de control dacă este 
activă opţiunea din caseta de control. 

Arrow keys Selectează butonul din opţiunea activă a groupului
sau un buton opţional. 

F1 Afişează funcţia Help. 
F4 Afişează itemurile din lista activă. 
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BACKSPACE Deschide un folder de nivel superior din folderele
selectate în caseta de dialog din Save As sau Open.

Natural keyboard shortcut-ri 

Apasă Execută 

 Arată sau ascunde Start menu. 

+BREAK Arată caseta de dialog System Properties. 

+D Arată desktop. 

+M Minimizează toate ferestrele. 

+Shift+M Maximizează toate ferestrele. 

+E Deschide My Computer. 

+F Caută fişiere sau folder. 

CTRL+ +F Caută computere. 

+F1 Arată Windows Help. 

+L 
Vezi dacă computerul tău este conectat la network domain, sau 
schimbă useri care nu sunt conectaţi la network domain. 

+R Deschide  caseta de dialog Run. 

+U Deschide Utility Manager. 

Shortcut-uri accesibile ale tastaturii  

Apasă Execută 
SHIFT dreapta pentru 8 seconde Schimbă FilterKeys on  off. 
Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN Schimbă High Contrast on  off. 
Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK Schimbă MouseKeys on  off. 
SHIFT five times Schimbă StickyKeys on  off. 
NUM LOCK for five seconds Schimbă ToggleKeys on  off. 
 
Shortcut-urile pentru editarea câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
  
Apasă Execută 

F2 
Comută între afişare cursorului pentru editare şi selectarea 
întregului câmp. 
Câmpul trebuie să fie deselectat  (text negru pe fundal alb) şi 
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cursorul trebuie să fie vizibil pentru ca tastele din acest tabel să 
aibă efectul indicat aici. 

End 
Mută cursorul la sfârsitul câmpului într–un câmp cu un singur 
rând sau la sfâraşitul rândului într–un câmp cu mai multe 
rânduri. 

Ctrl + End Mută cursorul la sfârşitul unui câmp cu mai multe rânduri. 

 
Mută cursorul la sfârşitul unui câmp până ajunge la primul 
caracter din rând. 

Ctrl +  Mută cursorul cu un cuvânt la stânga, până ajunge la primul 
cuvânt din rând. 

Home Mută cursorul la începutul rândului. 

Ctrl + Home Mută cursorul la începutul câmpului în câmpurile cu mai multe 
rânduri. 

Backspace Şterge întreaga selecţie sau carancterul din stânga cursorului. 
Delete Şterge întreaba selecţie sau carancterul din dreapta cursorului. 

Ctrl + Z sau 
Alt + Backspace 

Revocă textul introdus, o operaţie de înlocuire sau orice alta 
modificare a înregistrării efectuate de ultima salvare. O 
înregistrare modificată este salvată în baza de date atunci când 
treceţi la o noua înregistrare sau închideţi fereastra de editare. 

Esc 
Revocă modificările din cîmpul curent. Apasaţi de două ori 
tasta Esc pentru a revoca modificările din campul curent şi din 
întreaga înregistrare curentă, daca aţi modificat şi alte cîmpuri. 

 
Shortcut-urile pentru selectare textului în  câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
 
Apasă Execută 
Text intr-un câmp 
F2 Comuta intre afisarea  cursorului pentru editare si selectarea 

intregului camp. Campul trebuie sa fie selectat (text alb pe 
fundal negru) astfel incat combinatiile de taste din acest tabel 
sa opereze conform descrierii. 

Shift +  Selecteaza sau deselecteaza un caracter la dreapta. 
Ctrl + Shift +  Selecteza sau deselecteaza un cuvant din drepta, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Shift +  Selecteaza sau deselecteaza un caracter din stanga. 
Ctrl + Shift +  Selecteaza sau deselecteaza un cuvant din stanga, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Câmpul următor 
Tab sau Enter Selectează câmpul urmator. 
Înregistrare 
Shift + Spacebar Selectează sau deselectează întreaga înregistrare curentă. 

 Selectează înregistrarea anterioară când este selectată o 
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 înregistrare. 
 

 
Selecteaza înregistrarea urmatoare când este selectată o 
înregistrare. 

Coloană 
Ctrl + Spacebar Comută selecţia in coloana curenta. 

 Selecteaza coloana din stânga (dacă este selectată o coloană şi 
în stânga există o coloană). 

Câmpuri şi înregistrări 
F8 Trece în modul Extend. Pe bara de stare va fi selectat 

indicatorul “Exit”. În modul Extend, daca apasaţi tasta F8 va 
fii extinsă selectia la cuvant , apoi la câmp, apoi la 
inregistrare şi apoi la toate înregistrările. 

Shift + F8 Anulează ultima apasare a tastei F8. 
Esc Anulează modul Extend. 
 
Shortcut-urile pentru operaţii cu Windows Clipboard 
 
Apasă Execută 
Ctrl + C sau  
Ctrl + Insert 

Copierea selecţiei în Clipboard. 

Ctrl + V sau  
Shift + Insert 

Lipeşte conţinutul memoriei Clipboard în locul în care se află 
cursorul. 

Ctrl + X sau 
Shift + Delete 

Copiaza selecţia în Clipboar, apoi o şterge din tabel. Această 
operatie se numeşte decupare. Nu se poate decupa decât 
conţinutul unei singure celule pe care o selectati cu cursorul. 

Ctrl + Z sau  
Alt + Backspace 

Revoca ultima operatie Cut, Delete sau Paste. 

 
Shortcut-urile pentru casete de text şi câmpuri din tabele  
 
Apasă Execută 
Ctrl + ; (punct si virgula) Inserează data curentă. 
Ctrl + : (doua puncte) Inserează ora curentă. 
Ctrl + ’ (apostrov) sau 
Ctrl + ” ghilimele) 

Inserează valoarea din acelasi câmp a înregistrării 
precedente. 

Ctrl + Enter Inserează un caracter pentru rând nou (retur de car 
plus rand nou) într-o casetă de text. 

Ctrl + + (plus) Adaugă o nouă înregistrare în tabel. 
Ctrl + – (minus) Şterge înregistrarea curentă din tabel. 
Shift + Enter Salvează toate modificările din înregistrarea curentă. 

Shortcut-uri 
 
Shortcut-urile generale ale tastaturii  
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Apasă Execută 
CTRL+C Copy (copiere). 
CTRL+X Cut (tăiere). 
CTRL+V Paste (alipire). 
CTRL+Z Undo (reîntoarcere cu o comandă). 
CTRL+Y Redo (reîntoarcere la comanda anterioară). 
CTRL+S Save (salvare). 
DELETE Delete (stergere). 

SHIFT + DELETE Şterge itemul selectat definitiv fără să-l mai ducă în 
Recycle Bin. 

CTRL şi trage de item Copiază itemul selectat. 
CTRL+SHIFT şi trage de item Crează shortcut la itemul selectat. 
F2 Rename itemul selectat. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul următorului 
cuvânt. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
cuvânt. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul următorului 
paragraf. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
paragraf. 

CTRL+SHIFT şi oricare 
spăgeată Selectează un bloc de text. 

SHIFT şi oricare săgeată 
Selectează mai multe itemuri în window sau în
desktop, sau selecteazămai multe rânduri de text
dintr-un document. 

CTRL+A Selectează tot. 
F3 Caută fişiere sau directoare. 
ALT+ENTER Afişează proprietăţile itemurilor selectate. 
ALT+F4 Închde itemul activ, sau iese din programul activ. 
ALT+Enter Afişează proprietăţile obiectului selectat. 
ALT+SPACEBAR Deschide shortcut menu din fereastra activă. 

CTRL+F4 Închide  documentul activ din program atunci când 
sunt deschise mai multe document simultan. 

ALT+TAB Schimbă itemurile deschise. 
ALT+ESC Trecere prin itemurile deschise în ordinea lor. 
F6 Trecere prin elementele din fereastră sau desktop. 
F4 Arată lista din bara Address în My Computer sau
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Windows Explorer. 
SHIFT+F10 Arată shortcut menu pentru itemul selectat. 
ALT+SPACEBAR Arată System pentru fereastra activă. 
CTRL+ESC Arată Start menu. 
ALT+ litera subliniată din 
menu name Execută meniul corespondent. 

Litera subliniată din command 
name sau open menu Raportează command corespunzătoare.  

F10 Activează menu bar din programul activ. 

 Dechide următorul meniu din dreapta, sau dechide
un submenu. 

 Dechide următorul meniu din stînga, sau închide un
submenu. 

F5 Refresh fereastra activă. 

BACKSPACE Arată un folder de pe nivelul superior în My 
Computer sau Windows Explorer. 

ESC Cancel curent task. 
SHIFT când inseraţi un CD în 
CD-ROM drive Previne lansarea automată a CD-lui. 

 
Caseta de dialog a shortcutu-rilor tastaturii 
 
Apasă Execută 
CTRL+TAB Mută înainte tabulatorul. 
CTRL+SHIFT+TAB Mută înapoi tabulatorul. 
TAB Mută înainte opţiunea curentă. 
SHIFT+TAB Mută înapoi opţiunea curentă. 

ALT+ litera subliniată Execută comanda corespondentă sau opţinea 
corespondentă. 

ENTER Execută comanda pentru opţiunea activă butonului.

SPACEBAR Selectează sau şterge caseta de control dacă este 
activă opţiunea din caseta de control. 

Arrow keys Selectează butonul din opţiunea activă a groupului
sau un buton opţional. 

F1 Afişează funcţia Help. 
F4 Afişează itemurile din lista activă. 

BACKSPACE Deschide un folder de nivel superior din folderele
selectate în caseta de dialog din Save As sau Open.

Natural keyboard shortcut-ri 



Modulul 6 – Prezentare 

Julien-Liviu Constantinescu 
 

459

Apasă Execută 

 Arată sau ascunde Start menu. 

+BREAK Arată caseta de dialog System Properties. 

+D Arată desktop. 

+M Minimizează toate ferestrele. 

+Shift+M Maximizează toate ferestrele. 

+E Deschide My Computer. 

+F Caută fişiere sau folder. 

CTRL+ +F Caută computere. 

+F1 Arată Windows Help. 

+L 
Vezi dacă computerul tău este conectat la network domain, sau 
schimbă useri care nu sunt conectaţi la network domain. 

+R Deschide  caseta de dialog Run. 

+U Deschide Utility Manager. 

Shortcut-uri accesibile ale tastaturii  

Apasă Execută 
SHIFT dreapta pentru 8 seconde Schimbă FilterKeys on  off. 
Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN Schimbă High Contrast on  off. 
Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK Schimbă MouseKeys on  off. 
SHIFT five times Schimbă StickyKeys on  off. 
NUM LOCK for five seconds Schimbă ToggleKeys on  off. 
 
Shortcut-urile pentru editarea câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
  
Apasă Execută 

F2 

Comută între afişare cursorului pentru editare şi selectarea 
întregului câmp. 
Câmpul trebuie să fie deselectat  (text negru pe fundal alb) şi 
cursorul trebuie să fie vizibil pentru ca tastele din acest tabel să 
aibă efectul indicat aici. 

End Mută cursorul la sfârsitul câmpului într–un câmp cu un singur 
rând sau la sfâraşitul rândului într–un câmp cu mai multe 
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rânduri. 
Ctrl + End Mută cursorul la sfârşitul unui câmp cu mai multe rânduri. 

 
Mută cursorul la sfârşitul unui câmp până ajunge la primul 
caracter din rând. 

Ctrl +  Mută cursorul cu un cuvânt la stânga, până ajunge la primul 
cuvânt din rând. 

Home Mută cursorul la începutul rândului. 

Ctrl + Home Mută cursorul la începutul câmpului în câmpurile cu mai multe 
rânduri. 

Backspace Şterge întreaga selecţie sau carancterul din stânga cursorului. 
Delete Şterge întreaba selecţie sau carancterul din dreapta cursorului. 

Ctrl + Z sau 
Alt + Backspace 

Revocă textul introdus, o operaţie de înlocuire sau orice alta 
modificare a înregistrării efectuate de ultima salvare. O 
înregistrare modificată este salvată în baza de date atunci când 
treceţi la o noua înregistrare sau închideţi fereastra de editare. 

Esc 
Revocă modificările din cîmpul curent. Apasaţi de două ori 
tasta Esc pentru a revoca modificările din campul curent şi din 
întreaga înregistrare curentă, daca aţi modificat şi alte cîmpuri. 

 
Shortcut-urile pentru selectare textului în  câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
 
Apasă Execută 
Text intr-un câmp 
F2 Comuta intre afisarea  cursorului pentru editare si selectarea 

intregului camp. Campul trebuie sa fie selectat (text alb pe 
fundal negru) astfel incat combinatiile de taste din acest tabel 
sa opereze conform descrierii. 

Shift +  Selecteaza sau deselecteaza un caracter la dreapta. 
Ctrl + Shift +  Selecteza sau deselecteaza un cuvant din drepta, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Shift +  Selecteaza sau deselecteaza un caracter din stanga. 
Ctrl + Shift +  Selecteaza sau deselecteaza un cuvant din stanga, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Câmpul următor 
Tab sau Enter Selectează câmpul urmator. 
Înregistrare 
Shift + Spacebar Selectează sau deselectează întreaga înregistrare curentă. 

 
 

Selectează înregistrarea anterioară când este selectată o 
înregistrare. 

 
 

Selecteaza înregistrarea urmatoare când este selectată o 
înregistrare. 

Coloană 
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Ctrl + Spacebar Comută selecţia in coloana curenta. 
 Selecteaza coloana din stânga (dacă este selectată o coloană şi 

în stânga există o coloană). 
Câmpuri şi înregistrări 
F8 Trece în modul Extend. Pe bara de stare va fi selectat 

indicatorul “Exit”. În modul Extend, daca apasaţi tasta F8 va 
fii extinsă selectia la cuvant , apoi la câmp, apoi la 
inregistrare şi apoi la toate înregistrările. 

Shift + F8 Anulează ultima apasare a tastei F8. 
Esc Anulează modul Extend. 
 
Shortcut-urile pentru operaţii cu Windows Clipboard 
 
Apasă Execută 
Ctrl + C sau  
Ctrl + Insert 

Copierea selecţiei în Clipboard. 

Ctrl + V sau  
Shift + Insert 

Lipeşte conţinutul memoriei Clipboard în locul în care se află 
cursorul. 

Ctrl + X sau 
Shift + Delete 

Copiaza selecţia în Clipboar, apoi o şterge din tabel. Această 
operatie se numeşte decupare. Nu se poate decupa decât 
conţinutul unei singure celule pe care o selectati cu cursorul. 

Ctrl + Z sau  
Alt + Backspace 

Revoca ultima operatie Cut, Delete sau Paste. 

 
Shortcut-urile pentru casete de text şi câmpuri din tabele  
 
Apasă Execută 
Ctrl + ; (punct si virgula) Inserează data curentă. 
Ctrl + : (doua puncte) Inserează ora curentă. 
Ctrl + ’ (apostrov) sau 
Ctrl + ” ghilimele) 

Inserează valoarea din acelasi câmp a înregistrării 
precedente. 

Ctrl + Enter Inserează un caracter pentru rând nou (retur de car 
plus rand nou) într-o casetă de text. 

Ctrl + + (plus) Adaugă o nouă înregistrare în tabel. 
Ctrl + – (minus) Şterge înregistrarea curentă din tabel. 
Shift + Enter Salvează toate modificările din înregistrarea curentă. 

 
 


