
Основни појмови у програму Презентација (Powerpoint) 
 
Програм Powerpoint омогућава израду презентација у електронском облику. 
Под појмом презентације сматра се представљање неке идеје појединцу или ширем кругу људи, 
а улога презентације је да одржи пажњу слушалаца и да им приближи материју о којој се говори. 
Свака презентација се састоји од: увода, теме и закључка. 
За израду сваке презентације треба се држати следећих правила:  

 Текст презентације мора бити једноставног фонта (Arial, Helvetica, Times New Roman). 

 Одабир праве величине фонта омогућује нам да пренесете своју поруку. 

 Сваки слајд требало би да садржи 3 или 4 информације/реченице. 

 Користити фотографије јер ћемо њоме рећи пуно више него самим речима. 

 Статистичке податке или сложене информације испричајте уз помоћ графика. 
У наставку је описано све што вам је потребно за рад са овим програмом. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 



Први домаћи задатак 
 

Домаћи задатак послаћете на већ познату адресу од почетка школске године на исти начин на 
који сте радили домаће задатке. Домаћи задатак урадите, снимити на ваш рачунар, отворите 
вашу gmail адресу коју сте креирали на почетку школске године (ако сте заборавили корисничко 
име или шифру отворите нову е-mail адресу) и пошаљете на адресу: 
racunarstvoiinformatika2013@gmail.com 
На следећој слици је приказано како треба да пошаљете домаћи задатак.  
Рок за предају домаћег задатка је четвртак 16.04.2020. године. 
Сва питања у вези домаћег задатка можете постављати на тај начин што ћете послати e-mail на 
адресу racunarstvoiinformatika2013@gmail.com 
 

 
 

 
1. Покренути програм Powerpoint према упутству које сте преузели у пдф фајлу Powerpoint – 

објашњење програма 

2. Сачувати документ под именом Први домаћи задатак 

3. Изабрати српски језик (ћирилица или латиница према свом избору) 

4. Поставити дизајн и позадину слајда по избору 

5. Као наслов изабрати образовни профил који похађате 

6. Уметнути у слајд слику школе (слику школе можете преузети са Интернета) 

7. Уметнути у табелу распоред ваших часова 

8. Додати један (или више) анимацијских ефеката 

9. Додати слајд на коме ће писати ваше име и презиме 

10. Покренути презентацију 
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