
Microsoft Office PowerPoint 2007 - Общ преглед 

Най-забележимата област на промяна е в горната част на прозореца на PowerPoint. Вместо менютата и лентите с 
инструменти, които сте свикнали да виждате, през екрана минава широка ивица, съдържаща много ясни визуални 
команди, подредени в групи. 

  

 Тази ивица се нарича "лентата" и сега тя е вашият контролен център за създаване на презентация. Ще получите 
известна подготовка относно проектирането й и ще се запознаете със структурата й, така че да ви е лесно и удобно 
да я използвате. 

  

Лентата 

  

И така, защо е преработена старата система от команди? Поради това, че знаем как работите с нея. Хората, които 
използват PowerPoint, имат предпочитания към някои команди и ги прилагат постоянно. 

  

В отговор на това сме направили тези команди така, че да изпъкват най-много – те са онези, които се виждат 
веднага. Целта е те да бъдат видими през цялото време, така че да не се налага да ги търсите в менюта или ленти с 
инструменти, които не са показани. 

  

 



  

  

Този набор от най-често използвани команди се разполага в първия слой или раздел на лентата, наречен разделът 
Начало. Тези команди са показани като бутони и поддържат често извършвани задачи, включително копиране и 
поставяне, добавяне на слайдове, промяна на оформлението на слайдове, форматиране и позициониране на текст и 
търсене и заместване на текст. 

  

В лентата има и други задачи. Всеки раздел е посветен на даден вид работа, която извършвате при създаването на 
една презентация. Бутоните във всеки раздел са подредени в логически групи. Най-популярните бутони във всяка 
група са най-големи. Дори по-новите команди, които клиентите търсеха и не успяваха да открият в по-ранните 
версии, сега се виждат много по-добре. 

 Ето как са групирани свързаните команди: 

  

 

  

  

Възможностите за избор вече не са в разхвърляни барове, а видими и леснодостъпни: 

  

 



  

Разделите: Посветени на главните задачи 

  

Лентата е съставена от редица раздели. Те изглеждат така: 

  

 

  

Освен раздела Начало има още: 

  

Раздел "Вмъкване" Тук са всички неща, които бихте искали да сложите в един слайд – от таблици, картини, 
графики, диаграми и текстови полета до звуци, хипервръзки, горни и долни колонтитули. 

  

Раздел "Проектиране" Избор на завършен вид на слайдовете, който включва проектиране на фона, шрифтовете и 
цветовата схема. След това този външен вид се персонализира. 

  

Раздел "Анимации" Тук са всички анимационни ефекти. Основните анимации за списъци или диаграми се добавят 
най-лесно. 

  

Раздел "Слайдшоу" Избира се цвят на перото или даден слайд, с който да се започне. Записва се дикторски текст, 
прожектира се шоуто и се извършват подготвителни работи. 

  

Раздел "Преглед" Тук се намират програмата за проверка на правописа и услугите за изследване. Накарайте 
екипа си да използва анотации за преглед на презентацията и след това прегледайте тези коментари. 

  

Раздел "Изглед" Направете бързо превключване към изгледа "Страница за бележки", включете помощна мрежа 
или подредете всички отворени презентации в прозореца. 

  



Разделите, както ви трябват 

Ще забележите раздели с изключително оцветяване, които се появяват и изчезват в лентата, докато работите. Това 
са контекстуални раздели, които съдържат специални инструменти за форматиране за елементи като картини и 
графики. За тях ще научите по-късно. 

  

Показване на галериите  

  

Когато в PowerPoint има много възможности за избор на нещо, напр. стилове за дадена фигура или видове ефекти 
на WordArt или анимация, няколко от тези възможности са показани на лентата. За да видите цялата галерия от 
възможности за избор, щракнете върху стрелката Още, както е показано на фигурата. 

  

 

  

1. Няколко вида ефекти за преход са показани в лентата.  
2. За повече ефекти щракнете върху бутона Още.  
3. Показва се цялата галерия от ефекти за преход. Посочете кой да е от тях, за да го видите визуализиран на 

слайда; щракнете върху него, за да го приложите. 

  

Посочете, за да визуализирате Когато задържите показалеца на мишката върху миниатюра в галерията (кръжите 
върху нея), ще видите как би изглеждал ефектът на фигурата или анимацията, когато го приложите. Ако не ви 
харесва, няма какво да отменяте. Просто задръжте показалеца над други миниатюри и щракнете върху тази, която 
искате да приложите. 

  

Използване на разширени опции 

  

Ясно е, че има повече команди и опции, отколкото биха се побрали в една група. Показани са само командите, 
които обикновено се използват най-често. Ако ви е необходима някоя, която се използва по-рядко, щракнете върху 
диагоналната стрелка, която се появява в долния ъгъл на дадена група. Тя показва още опции. 

  

Например, в групата Шрифт на раздела Начало се намират типичните бутони за форматиране на вид и размер на 
шрифта, получер, курсив и т. н. 



  

Ако ви е необходим друг тип форматиране, например горен индекс, щракнете върху стрелката в тази група, за да 
видите диалоговия прозорец Шрифт. 

  

 

  

  

1. Когато не виждате една опция, която ви трябва в дадена група, например в групата Шрифт, показана тук, 
щракнете върху стрелката в ъгъла.  

2. Отваря се диалогов прозорец, в който има повече възможности за избор. 

  

Стрелката се появява в групата, когато извършвате работа в слайда, която би извикала команди от тази група. 
Например, когато щракнете върху контейнер за текст в слайда, стрелката се появява във всяка група на раздела 
Начало, в която има команди, свързани с работата по текст. 

  

Съвет: Направете лентата по-малка Ако установите, че ви е необходимо повече място в прозореца, можете да го 
получите, като временно скриете командите в лентата. Ще направите това в занятието за упражнение. 

  

Лентата с инструменти за бърз достъп 

  

При работа с презентацията вие предприемате някои действия, които са общи или повтарящи се и нямат нищо общо 
с конкретната фаза на процеса, като например записване на файл или отменяне на нещо, което не сте имали 
намерение да правите. 

  

За такива неща използвайте лентата с инструменти за бърз достъп. Това е малката група бутони отляво над 
лентата. Тя съдържа командите Запиши, Отмени и Повтори или Върни: 

  



 

  

  

За да добавите бутон, който често използвате в тази лента, щракнете върху стрелката до нея и изберете желаният 
от вас бутон: 

  

 

  

  

Ако пък искате да добавите друг бутон, който в момента е пред вас в някой от разделите и не желаете да губите 
време да го търсите в дълги списъци, просто кликнете с десен бутон на него и изберете "Добави към лентата с 
инструменти за бърз достъп": 

  



 

  

  

За да изтриете бутон, щракнете с десен бутон на него и изберете "Премахни от лентата с инструменти за бърз 
достъп": 

  

 

  

Промяна на изгледи 

  

В PowerPoint често се налага да променяте изгледа и вие винаги лесно сте го правили чрез бутоните. Това не се е 
променило. Бутоните за изгледите "Нормален", "Подреждане на слайдове" и "Слайдшоу" са все още там – те само са 
преместени от долния ляв в долния десен ъгъл на прозореца. 

  

Те са част от една нова лента с инструменти, включваща плъзгач за мащабиране и бутон, който побира обратно 
слайда в прозореца, след като сте го мащабирали в по-голям или по-малък размер. 

  



 

  

  

1. Бутоните за изгледи са същите като преди. Само позицията им в прозореца е променена.  
2. С помощта на плъзгача за мащабиране увеличете или свийте изгледа на слайда. Същото нещо става и чрез 

щракване върху бутоните минус (-) и плюс (+).  
3. Щракнете върху този бутон, за да поберете отново слайда в прозореца след мащабирането. 

  

Запомнете Съществува и раздел Изглед, а в него се намира цял коктейл от изгледи – изглед на страница с 
бележки, изглед на образец, списък на други отворени презентации и т. н. 

 Клавишни комбинации  

  

Ако разчитате повече на клавиатурата, отколкото на мишката, при работа в PowerPoint ще са ви необходими 
подробности за клавишните комбинации. 

  

Проектът на лентата е снабден с нови преки пътища. Двете големи преимущества сега са, че има преки пътища за 
всеки отделен бутон (което липсваше при командите в менютата на по-ранните версии), а преките пътища често 
изискват натискане на по-малък брой клавиши. 

  

Ето как се използват преките пътища. 

  

1. Най-напред, натиснете ALT.  
2. Буквите и цифрите, наречени бързи клавиши, които са предназначени за клавишни комбинации, се 

появяват като малки бели квадратчета в различни части на лентата. Те се показват като букви във всички 
раздели на лентата и бутона на Microsoft Office. Те са цифри в лентата с инструменти за бърз достъп. 
Малките бели квадратчета, съдържащи бързите клавиши, се наричат етикети. Натиснете един от 
клавишите, предназначен за достигане на повече команди и бутони. Например натиснете клавиша H, за да 
се покажат всички бързи клавиши за групите в раздела Начало.  

3. След това натиснете един от бързите клавиши в една група, за да завършите последователността. Например 
натискането на ALT, Н, О би било еквивалентно на щракване върху бутона Оформление. 

  



 

  

Какво стана със старите клавишни комбинации? Старите клавишни комбинации, започващи с CTRL, са 
запазени без изключение и можете да ги използвате, както досега. Например клавишната комбинация CTRL+C 
продължава да копира нещо в клипборда, а CTRL+V продължава да поставя нещо от клипборда. 

  

Старите преки пътища ALT+ за достъп до менюта и команди също са непокътнати. За да ги използвате обаче, трябва 
да знаете целия пряк път.  

  

Това са най-основните новости в навигацията в новият Microsoft Office PowerPoint 2007. Отделете време, за да се 
убедите сами колко интуитивни са те. 

  

 

 

 


