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Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и 

видеообекти 

1. Вмъкване на видеообекти 

Задача 1. Отворете презентация Rila.pptx и 

разгледайте нейното съдържание, свързано с 

Националния парк „Рила“. Добавете видеофайла 

Park.mp4 в петият слайд под изображенията. 

Прикачен файл:  Rila.pptx 

Прикачен файл:  Park.mp4 

 

Добавянето на видеообекти в презентации прави тяхното 

съдържание по-разнообразно и предизвиква интерес при 

представянето им. В меню Insert (Вмъкване) се намира 

групата инструменти Media, даваща възможност да се 

добавят различни медийни обекти. Вмъкването на видео в 

презентация може да стане по няколко начина. 

Ако то е съхранено на компютър, трябва да се избере инструментът Video/Video on My 

PC и след това да се посочи пътят до файла. 

Друг вариант за вмъкване на видео е чрез онлайн код за вграждане. С избирането на 

Insert/Online Video се посочва от къде ще се вземе кодът за вграждане. Възможностите 

са чрез вграждане на код от избран уеб сайт или чрез сайт за видеосподеляне. 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1iYdlVa0sJDaFspDyDuNVaxjcsfOmT72y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ceq4BoZnvjYbmMJsaIpsOPW2aN7DrQUl/view?usp=sharing
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Зaдача 2. Поставете рамка на вмъкнатото видео, която да бъде със син цвят и плътност 

3 pt. Поставете визуален стил Drop Shadow Rectagle (Хвърлена правоъгълна сянка). 

За поставяне на стилово оформление и характеристики 

към вмъкнато видео е нужно да се влезе в менюто Format. 

От групата инструменти Size се задава какъв да бъде 

точният размер на видеото, като в полето Width се 

определя широчина, а в Height – височина.  

Поставянето на рамка на обект има за цел той да се открои по-

добре от останалите обекти. Чрез инструмента Video border се 

задават основните характеристики на видеорамките. Първото 

поле, което трябва да се избере, е Weight, от него се определя 

плътността на рамката. Следва да се посочат стилът на рамката 

от полето Dashes (Прекъснати линии) и нейният цвят чрез 

Outline Colors. 

Друга характеристика, свързана с оформянето на видеото, е 

неговият визуален стил. Изборът, как да изглежда 

видеообектът, се посочва от галерията Video Style. 

 

2. Настройки на видеообект в презентация 

Задача 3. Настройте видеоклипът да не започва автоматично при влизане в слайда, а 

чрез кликване върху него. Задайте началните 5 секунди да визуализират съдържанието 

на видеото плавно. Изрежете последите 10 секунди от видеофайла. 

https://bg.izzi.digital/DOS/33294/datastore/15/publication/33294/pictures/2021/01/11/1610389915_24-6.png?v=1611660241
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За да се определят настройките на възпроизвеждане на 

вмъкнато видео, трябва да се влезе в менюто Playback. С 

инструментите, разположени в групата с инструменти 

Editing, маркираното видео би могло да се редактира. 

Инструментът Trim Video (Изрязване) визуализира 

прозорец, показващ продължителността на видеофайла. С двата манипулатора, 

оцветени в зелено и червено, се определя каква част от началото и каква от края да 

бъдат изрязани. След като се получи каква част от видеофайла да остане, се 

потвърждава направената редакция. 

Другите инструменти в тази група са Fade in и Fade out. Първият постепенно 

визуалиализира кадрите на видеообекта от черен фон за времето, което е посочено в 

секунди. Вторият инструмент действа в обратна посока, като затъмнява видеото в 

неговия край. 

Останалите инструменти, свързани с видеофайла, са разположени във Video Options 

(Видеоопции). Инструментът Vоlume определя с каква сила да е звукът на 

интегрираното видео. Полето Start съдържа списък със стойности, по какъв начин да се 

стартира видеото при визуализиране на слайда. Възможностите тук са On Click (При 

щракване върху него) или Automatically (Автоматично). От останалите полета може да 

се определи дали видеото да се вижда на цял екран, дали да се скрие, когато не е 

активно, или да се повтаря, докато не спре презентацията. 

 

3. Добавяне и настройване на звук в презентация 

Задача 4. Вмъкнете аудиофайла Bakcground.mp3, така че да озвучава презентацията 

през цялото време на презентиране. Съхранете презентацията. 

 

Прикачен файл:  Bakcground.mp3 

https://drive.google.com/file/d/1jUy7j-pAWa-llsLbgN9xtVRaXGNkJiBV/view?usp=sharing

