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Вмъкване на обекти в презентация 

 На вашия клас е поставена задача да създаде интерактивен мултимедиен урок по 
математика. За да отговаря на условието, урокът трябва да съдържа графики, таблици, 
изображения, видео и други подходящи обекти. 

Създаване на графична схема (диаграма, графика) 

ЗАДАЧА 1 Създайте презентация на тема 

„Триъгълници“. Изберете дизайн, който да отговаря 

на поставената тема. Добавете втори слайд и 

вмъкнете йерархична графика от вид Organization 

Chart, която да представи видовете триъгълници: 

според ъглите и според страните. Съхранете 

презентацията с име Triangle.pptx. 

Най-често срещаните диаграми са: 

• Йерархична– взаимосвързани обекти с унаследяващи връзки; 

• Процес– линейна последователност от дейности; 

• Циклична – непрекъснат процес от повтарящи се действия; 

• Радиална – взаимосвързани обекти с обща идея; 

• Радарна – онагледява стойности от няколко серии данни; 

• Пирамидална – взаимосвързани множества с надграждащи се свойства; 

• Диаграма на Вен – множества (представени от кръгове) от елементи с различни и 

сходни признаци, като сходствата представляват пресичащите се части, а различията – 

непресичащите се. 

Графика се създава от Insert/Illustrations/SmartArt. Чрез 

диалоговия прозорец Choose a SmartArt Graphic може да 

бъдат избрани различни категории графики и диаграми. 

В зависимост от информацията трябва да се направи 

избор за вида на графичното представяне, след което да 

се определи дизайнът. Всяка графика съдържа текстови 

полета, в които трябва да се въведе нужната 

информация. Тя има предварително зададено 

форматиране, което може да се променя от групите с инструменти Font  и  Paragraph. 

ЗАДАЧА 2  Създайте нов слайд и вмъкнете 

видеофайла Video.wmv. Въведете заглавие на слайда 

„Построяване на триъгълник по дадени три страни“. 

Добавете нов слайд и създайте Process графика от 

вид Vertical Chevron List. Опишете построяването на 

триъгълник по дадени три страни.  
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Анимиране на елементите на графика 

ЗАДАЧА 3  Направете анимиране на отделните елементи на създадените графики с 
ефект Shape. 

Освен че може графично да представят информацията, диаграмите могат да бъдат и 
анимирани, така че тяхното представяне да е още по-въздействащо. За да се анимира 
графика, е необходимо предварително да бъде маркирана и след това да се избере 
инструментът Add animation от меню Animations. По този начин цялата диаграма ще се 
анимира като един общ обект. 

 
Ако е необходимо анимацията да се приложи към отделни 
елементи на графиката, трябва да се избере Level One by One от 
инструмента Effect Options. След това отделните обекти на 
диаграмата се конвертират като фигури чрез Convert to Shapes, 
намиращ се в Design/Convert. Накрая се премахва групирането на 
обектите от Format/Group/Ungroup. Така всеки отделен елемент на 
диаграмата може да бъде анимиран в определен ред и ефект. 

 

Съхраняване на обекти от презентация в графичен формат 

ЗАДАЧА 4  Съхранете създадените от вас графики като графични 
изображения в графичен формат PNG. 

Всички графични обекти, вмъкнати или създадени в слайд, могат 
да се съхранят като самостоятелни графични файлове. За тази 
цел е нужно да се щракне върху рамката на графичния обект и 
от предложените възможности да се избере Save as Pucture… В 
диалоговия прозорец се определя името на файла, който ще се 
създаде, както и неговият графичен формат. Ако се посочи 
графичен формат PNG, ще може да се съхранят прозрачните 
области на обекта.  
 

 

Представяне на информация чрез таблица в слайд 

ЗАДАЧА 5  Създайте таблица за признаците за еднаквост на триъгълници по модела по-
долу. 

Създаването на таблица в PowerPoint може да се направи по няколко начина, като 
възможности за нейното изчертаване се предоставят в Insert/Table. Аналогично както в 
текстообработващата програма Word, в групата Tables това може може да стане по един 
от следните начини: 
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• чрез посочване на брой редове (до 8) и колони (до 10); 
• чрез диалогов прозорец Insert Table (за големи таблици); 
• чрез Draw Table – за създаване на таблица със собствен 
дизайн; 
• чрез Excel Spreadsheet – за създаване на електронна таблица 
с възможностите и функциите на Excel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Еднаквости.pptx 
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