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OPENOFFICE

1. Aplicaţia OpenOffice Impress

OpenOffice Impress (prezentare multimedia)  este utilizată  pentru crearea de prezentări  multimedia
(expuneri) pe bază de diapozitive (folii) = slides, care pot include alături de texte şi tabele, grafică, diagrame
şi animaţie. Această aplicaţie permite salvarea prezentărilor cu extensia .ODP (OpenDocument Presentation)
şi importul acestora în/din Microsoft PowerPoint.

O astfel de prezentare pate fi creată atunci când doriţi să reprezentaţi un conţinut informaţional (noţiuni,
date) cu ajutorul textelor, imaginilor grafice şi a sunetelor prin intermediul diapozitivelor, care se desfăşoară
automat sau interactiv pe parcursul prezentării.

Deschiderea şi închiderea aplicaţiei Impress

Aplicaţia  OpenOffice Impress poate fi  lansată în execuţie  (deschisă) ca orice aplicaţie  instalată  sub
sistemul de operare Windows.

Aceasta se poate deschide în felul următor: 
• Start → All Programs →  OpenOffice → OpenOffice Impress;
• dublu click pe scurtătura aplicaţiei dacă aceasta există;
• dublu click pe un fişier (.odt) creat cu Writer-ul.

După  lansarea  aplicaţiei  pe  ecran  va  apărea  fereastra  Expertului  în  realizare  de  prezentări  –  Presentation
Wizzard, care propune primujl pas în deschiderea aplicaţiei, precum şi primul pas în deschiderea unui fişier.
Pentru acest lucru trebuie să alegeţi un tip de prezentare din cele două variante oferite (fig. 1).

Fig. 1. Fereastra Presentation Wizard



• Empty presentation – prezentare fără conţinut;
• From template – prezentare cu conţinut şi elemente de design propuse;
• Open existing presentation – prezentare existentă pe care puteţi să o deschideţi.

Dacă alegeţi tipul de prezentare propus implicit  Empty presentation, veţi trece la pasul următor prin
apăsarea clic-ului pe butonul Next.

Se deschide o nouă filă a ferestrei Presentation Wizard, în care trebuie să alegeţi pentru prezentare, un
design din cele propuse în listă şi modalitatea de expunere pe care o veţi folosi, după care va trebui să daţi clic
pe butonul Next pentru a trece la ultimul pas din lansarea aplicaţiei (fig. 2).

Fig. 2. Pasul 2 în fereastra Presentation Wizard

După alegerea butonului Next se va deschide fereastra care reprezintă pasul 3 şi în care puteţi alege în
caseta Effects un efect de tranziţie a diapozitivelor în cadrul expunerii prezentării, o anumită viteză în timpul
tranziţiei, un timp de lansare implicit sau automat, după care clic pe butonul Create (fig. 3).

Fig. 3. Pasul 3 în fereastra Presentation Wizard



În final se va deschide fereastra aplicaţiei OpenOffice Impress cu fişierul prezentare denumit Untitled1
sau New OpenDocument Text, care conţine un singur diapozitiv (fig. 4).

Fig. 4. Interfaţa aplicaţiei  OpenOffice Impress

Fereastra aplicaţiei Impress conţine următoarele elemente:
1. bara de titlu (Title Bar)
2. bara de meniuri (Menu Bar)
3. barele de instrumente (Toolsbars) corespunzătoare modului de vizualizare Normal şi anume:

Bara de instrumente Standard conţine cele mai utilizate comnezi pentru fişiere, comenzi pentru editare:

Bara Presentation conţine mai multe butoane de inserare, formatare şi expunere diapozitive:

Bara Line and Filling conţine butoane de formatare linii şi umpleri cu culoare a diverselor obiecte:

Bara Drawing conţine mai multe butoane de desenare după cum urmează: linii, text, forme automate,
precum şi butoane  de editare a obiectelor create:



4. panoul de activităţi (Task Pane) care este situat în partea dreaptă a ferestrei;
5. dipozitivul curent se află în centrul ferestrei, dacă modul de vizualizare este Normal;
6. panoul de diapozitive (Slide Pane) care se află în partea stângă a ferestrei;
7. bara de desenare (Drawing Bar) care conţine comenzi de desenare, modificare forme automate;
8. bara de stare (Status Bar) care este situată în partea de jos a ferestrei;
9. butoane de comandă pentru selectarea modului  de vizualizare a ferestrei,  care se află  în  partea

centrală a ferestrei:

Aplicaţia  Impress  permite  personalizarea  barelor  de  instrumente  şi  de  meniuri  după  bunul  plac  al
utilizatorului, apelând meniul View → Toolbars.

Panoul de activităţi  (Task Pane) afişează comenzile specifice paginii selectate: Master pages (conţine
şabloane pentru formatul de diapozitiv), Layouts (afişat automat după deschiderea aplicaţiei, conţine şabloane
diapozitiv),  Custom  Animation  (permite  aplicarea  de  animaţii  particularizate  elementelor  din  diapozitivele
prezentării),  Slide  Transition  (permite  aplicarea  de  efecte  de  tranziţie  la  deplasarea  între  diapozitive)  sau
corespunzător comenzii lansate la un moment dat.

Panoul de diapozitive (Slide Pane) se află în partea stângă a ferestrei de aplicaţie şi afişează diapozitivele
prezentării în format miniaturizat, permiţând operaţii cu acestea. Dacă nu este vizibil, acest panou poate fi afişat
din meniul View → Slide Pane. 

Zona centrală a ferestrei afişează în funcţie de modul de vizualizare ales următoarele:
• diapozitivul curent în modul de vizualizare Normal (varianta implicită la deschidere);
• conţinutul dipozitivelor (numai textul din substituenţi) în modul de vizualizare Outline;
• diapozitivul curent împreună cu pagina de note în modul de vizualizare Notes;
• pagina cu un număr de diapozitive în format miniaturizat în modul de vizualizare Handout;
• lista diapozitivelor în format miniaturizat în modul de vizualizare Slide Sorter.

Închiderea aplicaţiei OpenOffice Impress se face alegând meniul File → Exit.

Deschiderea unei prezentări existente

Pentru a deschide o prezentare salvată anterior trebuie să parcurgeţi paşii următori:
1. File → Open sau  File → New → Presentation, în fereastra Presentation Wizard care se deschide

alegeţi opţiunea prezentată mai sus Open existing presentation;

2. va apărea caseta de dialog Open în ambele variante;
3. selectaţi unitatea şi folderul în care a fost salvată prezentarea;
4. selectaţi tipul (formatul) documentului, care se deschide din lista Files of type (tipuri de fişiere);
5. selectaţi numele prezentării;
6. daţi clic pe butonul Open, sau în varianta a doua pe Create.
Modificarea şi salvarea unei prezentări 

În primul rând înainte de a vă apuca de treabă ar fi bine să salvaţi fişierul deschis apelând  File → Save

As pentru a stabili locul unde să fie salvat fişierul, formatul şi eventual să-l redenumiţi (File Name) → Save.
Pentru a obţine alte formate de fişier, în caseta de dialog  Save as, respectiv în lista  Save as type se

selectează formatul dorit. De exemplu pentru a crea o prezentare, ce poate fi dechisă cu aplicaţia Microsoft
PowerPoint stabiliţi tipul de fişier Microsoft PowerPoint (extensia .ppt sau .pptx).

Crearea unei prezentări 



Orice  prezentare  conţine  mai  multe  slide-uri  (dipozitive)  care poate să conţină  mai  multe  elemente
(texte, elemente grafice,  obiecte multimedia etc.  Aceste elemente pot fi plaste pe suprafaţa unui slide  în
funcţie de configuraţia aleasă numită Aspect Diapozitiv (Slide Layout).

Aplicaţia Impress oferă mai multe variante  de şabloane (Aspect Diapozitiv) de conţinut ce combină în
diverse moduri textele, graficele, elementele multimedia în cadrul diapozitivului.

Înainte de a crea un diapozitiv trebuie să ştiţi cum va fi acesta alcătuit şi apoi alegeţi formatul pentru
acest  diapozitiv.  Aspectele  se utilizează  la aranjarea obiectelor  şi  a textelor  într-un diapozitiv  şi  definesc
amplasarea informaţiilor pentru un conţinut care urmează să apară în diapozitiv.

Acestea  conţin  substituenţi  care  la  rândul  lor,  conţin  texte,  cum  ar  fi  titluri  sau  liste  marcate,  şi
conţinuturi  de  diapozitive,  cum  ar  fi:  tabele,  diagrame,  imagini,  forme  şi  miniaturi.  Substituenţii  sunt
reprezentaţi  de  casete  cu  bordura  punctată  sau  haţurată  din  care  se  constituie  majoritatea  diapozitivelor.
Aceste casete conţin textul titlului şi al corpului sau obiecte cum ar fi: diagrame, tabele şi imagini.

Înainte de a începe să realizaţi o prezentare trebuie să aveţi în vedere următoarele aspecte:
• să vă documentaţi cu privire la subiectul prezentării;
• să cunoaşteţi grupul ţină cui vreţi să vă adresaţi;
• să decideţi care este numărul aproximativ de diapozitive şi eventual o ciornă a conţinutului;
• să acordaţi o structură clară, scurtă, concisă şi la obiect dipozitivelor;
• să stabiliţi informaţiile care o să apară pe fiecare slide în parte, pentru a putea alege şablonul potrivit;
• să utilizaţi imagini proprii şi cu o calitate clară şi o rezoluţie bună;
• să cunoaşteţi forma artistică a prezentării – design-ul prezentării;

Crearea unei prezentări cu ajutorul şabloanelor folosind Expertul

La lansarea aplicaţiei alegeţi opţiunile setate implicit din cele 3 ferestre şi  urmaţi paşii prezentaţi anterior.
Pe urmă pentru crearea unei prezemtări  folosind un şablon (template) care are conţinut şi mai multe

formatări propuse:
1. alegeţi meniul  File → New → Presentation, se lansează automat Presentation Wizard, iar din secţiunea

Type  (tip de fişier) alegeţi opţiunea  From template (Din şablon), apoi selectaţi tip de şablon din lista
Presentations (Prezentări) oferită, iar apoi clic pe butonul Next (fig. 10).

Fig. 10. Pasul 1 în fereastra Presentation Wizard



2. pentru oricare din cele două tipuri de prezentare pe care le puteţi alege la pasul 1, aveţi de stabilit la
pasul 2 varianta de expunere a prezentării. Pentru aceasta în secţiunea Select an output medium (selectaţi
un tip de ieşire) alegeţi una din variantele de mai jos şi pe urmă clic pe butonul Next:

• Original – se foloseşte formatul de pagină original;
• Overhead sheet – folii transparente;
• Paper – prezentare listă;
• Screen – prezentare expusă pe ecran;
• Slide – prezentare folosită ca diapozitive;
3. În fereastra de la pasul 3 aveţi următoarele opţiuni:
• în secţiuea Select a slide transition selectaţi din lista Effect - efecte speciale oferite de produs şi stabiliţi

viteza de rulare cu variantele oferite în caseta de tip listă Speed;
• în  secţiunea  Select  presentation  type  (selectaţi  tipul  de  prezentare),  alegeţi  varianta  default (setări

implicite), sau automat, prezentarea se lansează automat, cu posibilitatea stabilirii duratei prezentării în
casetele Duration of page, respectiv Duration of pause, în final clic pe butonul Next;

4. În fereastra de la pasul 4 puteţi specifica numele firmei, subiectul, ideile de bază ale prezentării şi la final
clic pe butonul Next;

5. În fereastra de la pasul 5 alegeţi/eliminaţi paginile din prezentarea aleasă care să aparţină noii prezentări.
Pentru că prezentarea a fost creată  cu ajutorul  unei prezentări  de tip şablon, cu un anumit  conţinut,

dipozitivele (slides) vor avea textul şi topica conform tipului de prezentare aleasă.
Puteţi să înlocuiţi  sugestiile de text cu textul dorit,  apoi faceţi  orice altă schimbare dorită,  cum ar fi

adăugarea  sau  şetrgerea  dipozitivelor,  adăugarea  elementelor  de artă  sau efectelor  de  animaţie  şi  inserarea
anteturilor şi subsolurilor.

Crearea unui diapozitiv

Când creaţi o nouă prezentare primul tip de diapozitiv propus este Blank Slide – diapozitiv fără conţinut,
iar dacă doriţi să schimbaţi acest aspect cu altul folosiţi panoul de activităţi  Slide Layout  (Aspect diapozitiv).
Dacă acest panou nu este deschis îl puteţi selecta prin clic pe pagina corespunzătoare din panoul Task Pane.

Pentru a insera un nou diapozitiv urmaţi paşii:
• selectaţi diapozitivul după care doriţi inserarea unuia nou;
• faceţi clic pe butonul Slide aflat pe bara de instrumente Presentation sau lansaţi din Insert → Slide;
• în panoul de activităţi Layouts daţi clic pe şablonul de formă dorit;
• completaţi diapozitivul cu informaţiile dorite;
• repetaţi primii trei paşi pentru a adăuga noi diapozitive;

Alegerea unui tip de aspect diapozitiv

Dacă doriţi un Aspect diapozitiv (Slide Layout) diferit pentru diapozitivul curent, în panoul de activităţi
Layouts, se poate alege un alt şablon formă cu conţinut propus.

Pentru a obţine acest lucru procedaţi astfel:
• selectaţi diapozitivul pentru care se va aplica un alt tip de aspect;
• alegeţi din meniul Format → Slide Layout după care va apărea panoul de activitate Layouts;
• daţi clic pe una dintre ofertele din panoul de activitate Layouts;

Obiectele diapozitivului

Fiecare diapozitiv (slide) dintr-o prezentare poate avea unul sau mai multe elemente sau obiecte. Acestea
pot fi casete de text, imagini, grafice, liste cu marcaje, tabele, diagrame, elemente multimedia etc.



Fiecare obiect are un set de proprietăţi precum: dimensiune, umplere de culoare, linie de contur, texte,
efecte de animaţie etc.

Copierea, mutarea, ştergerea obiectelor prezentate mai sus se execută cu ajutorul meniului Edit, fie cu
ajutorul  butoanelor  corespunzătoare  de  pe  bara  Standard,  fie  cu  mouse-ul  şi  eventual  tastatura  sau  prin
comenzile din meniul de context obţinut prin acţiunea clic dreapta mouse pe obiectul respectiv.

Copiere obiectelor:
• selectaţi obiectul de copiat;
• alegeţi meniul  Edit → Copy;
• selectaţi locul în document unde se doreşte lipirea informaţiei;
• alegeţi meniul Edit → Paste;

Mutarea obiectelor:
• selectaţi obiectul de mutat;
• alegeţi meniul  Edit → Cut;
• selectaţi locul în document unde se doreşte lipirea informaţiei;
• alegeţi meniul Edit → Paste;

Ştergerea obiectelor:
• selectaţi obiectul pe care vreţi să-l ştergeţi;
• apăsaţi tasta Delete;

Pentru a anula o camandă greşită folosiţi din meniul  Edit → Undo, respectiv pentru a reveni asupra unei
comenzi anulate folosiţi din meniul  Edit → Redo.

Formatarea obiectelor

Obiectele conţinute în diapozitivele unei prezentări pot fi formatate într-o varietate de moduri, în funcţie
de tipul fiecăruia şi de dorinţa utilizatorului.

Formatarea textului se realizează astfel: 
• alegând meniul Format;
• bara de instrumente Text Formatting o puteţi activa/dezactiva cu View → Toolbars → Text Formatting;
• clic drepta pe obiect şi selectaţi comanda dorită din meniul de context;

Formatarea obiectelor se realizează prin mai multe metode: 
• cu ajutorul comenzilor din meniul Format;
• folosind bara de instrumente Picture;
• clic drepta pe obiect şi alegeţi comanda dorită din meniul de context;

Formatarea obiectelor desenate se realizează astfel: 
• folosind bara de instrumente Line and Filling;
• clic drepta pe obiect şi alegeţi comanda dorită din meniul de context;

Formatarea  tabelelor,  graficelor  sau  a  obiectelor  inserate  din  alte  aplicaţii,  se  realizează  apelând  la
comenzile sepcifice de formatare oferite de aplicaţiile în care au fost realizate fiecare dintre ele.

Navigarea în prezentare

Se realizează prin mai multe modalităţi de deplasare:
• tastatura: Page Up – deplasare la diapozitivul precedent, Page Down – deplasare la diapozitivul următor;
• panoul Slides aflat în partea stângă a ecranului permite deplasarea la un anumit diapozitiv prin selectarea

diapozitivului  miniatură,  transformându-l  în  diapozitiv  curent.  Panoul  are  şi  el  o  bară  de  defilare



verticală care apare odată cu creşterea numărului de diapozitive ce depăşesc suprafaţa ecranului. Butonul
rapid de pe bara verticală ajută la defilarea diapozitivelor în cadrul prezentării.

• cu ajutorul intrumentului Navigator, lansat din meniul  Edit → Navigator.

Modalităţi de vizualizare

Aplicaţia OpenOffice Impress oferă următoarele moduri de vizualizare:
• vizualizarea Normal – care se apare automat la deschiderea aplicaţiei, fiind modul implicit de lucru în

care se introduce informaţia în diapozitive;
• vizualizarea Outline – în care aveţi acces la textul din obiectele de tip text, introdus în forme predefinite

(substituenţii);
• vizualizarea Notes – afişarea diapozitivului şi a zonei de introducere a notelor pentru acesta;
• vizualizarea  Handout – vizualizarea ce permite stabilirea unui anumit număr de diapozitive pe pagină

pentru a fi oferite de către prezentattor celor care îl audiază;
• vizualizarea Slide Sorter – sortare diapozitive.

Aplicarea unui design prezentării

Fiecare diapozitiv într-o prezentare este exact ca un diapozitiv de tip master, care determină stilul de
formatare al textului pentru titlu şi design-ul de fundal – background-ul pentru toate diapozitivele ce folosesc
acest slide master.

Aplicarea unui nou slide master:
• selectaţi  Format → Slide Design,  se deschide o listă  de şabloane de tip  design care pot  fi  aplicate

diapozitivelor prezentării;
• clic pe butonul Load – pentru a adăuga şi alte modele design la lista deschisă;
• în caseta Categories selectaţi o categorie de slide design;
• în caseta  Templates selectaţi un tip de şablon cu un design pe care vreţi să-l aplicaţi. Clic pe butonul

More pentru a previzualiza şablonul şi selectaţi Preview;
• pentru  a  aplica  şablonul  ales  pentru  design  numai  pentru  diapozitivul  curent,  bifaţi/debifaţi  caseta

Exchange background page apoi clic pe OK;
Inserarea unei imagini într-un diapozitiv

Inserarea unei imagini (picture) într-un diapozitiv se poate realiza prin două metode:
• alegeţi  un  şablon  pentru  aspect  diapozitiv  –  Slide  Layout,  care  să  conţină  pictograma  specifică.  În

diapozitiv efectuaţi un dublu clic pe aceasta. Se afişează fereastra Insert picture, selectaţi locul pe disc
unde se află imaginea de inserat, clic pe imaginea dorită, după care clic pe Open pentru a o insera.

• Folosiţi comanda  Insert  → Picture  → From File. Se deschide aceiaşi fereastră Insert picture pentru a
selecta imaginea dorită, după care clic pe Open pentru a o insera.
Inserarea şi prelucrarea diagramelor

Aplicaţia  la  care  apelează  OpenOffice  Impress  pentru  crearea  şi  modificarea  de  diagrame  este
OpenOffice Graph. Inserarea unei diagrame – graph într-un diapozitiv se poate reliza prin două metode:

• alegeţi  un şablon pentru Aspect diapozitiv  –  Slide Layouts,  care să conţină pictograma specifică.  În
diapozitiv efectuaţi un dublu clic pe pictograma de Chart. Se afişează o diagramă creată pe baza unor
date implicite, în fereastra de aplicaţie  Graph. Datele care stau la baza graficului se află într-un tabel
numit foaie de date (datasheet), pe care- afişaţi prin  Edit → Chart Data. Introduceţi propriile date în
foaia de date sau puteţi importa date din OpenOffice Calc sau să lipiţi date din alte programe. Clic în



exteriorul graficului, se revine în modul de vizualizare anterior -  Normal, graficul din diapozitiv este
creat pe baza datelor noi introduse (fig. 11).

Fig. 11. Fereastra Data Table necesară pentru realizarea unui grafic

• lansaţi meniul  Insert  → Object  → OLE Object, selectaţi opţiunea Create new şi respectiv  OpenOffice

Chart.  Se deschide fereastra aplicaţiei  pentru realizare grafice şi urmaţi  paşii  anteriori  pentru a crea
diagrama dorită.  Modificarea  şi  formatarea  diagramelor  se execută  cu  ajutorul  comenzilor  specifice
aplicaţiei pentru grafice.
Crearea şi prelucrarea unui tabel 

Aplicaţia la care apelează OpenOffice Impress pentru crearea şi modificarea tabelelor este aplicaţia de tip
spreadsheet numită OpenOffice Calc.

Inserarea unui tabel într-un diapozitiv se poate realiza prin două metode:
• alegeţi  un  şablon  pentru  aspeczt  diapozitiv  (slide  layout)  care  să  conţină  pictograma  specifică.  În

diapozitiv efectuaţi un dublu clic pe pictograma de tabel. Se afişează o foaie de date goale specifică
aplicaţiei OpenOffice Calc, care se deschide odată cu aceasta. Introduceţi datele în tabel, pe urmă clic pe
exteriorul foii de date şi se revine la vederea normală a diapozitivului cu tabelul creat anterior ca obiect.

• lansaţi  meniul  Insert  → Object  → OLE Object,  de unde selectaţi  opţiunea  Create new  şi  respectiv
OpenOffice Spreadsheet. Se deschide o foaie goală, unde puteţi introduce dateletabelului, clic în exterior
şi se revine la diapozitivul curent.
Aplicarea şi eliminarea efectelor de animaţie textului şi obiectelor

În OpenOffice Impress aveţi posibilitatea de a aplica efecte de animaţie textelor, reprezentărilor grafice,
diagramelor şi altor obiecte din diapozitive pentru a atrage atenţia asupra punctelor importante. Acestea sunt
vizibile la lansarea prezentării – Slide Show.

Aplicarea unui efect de animaţie unui obiect se face în felul următor:
• în modul de vizualizare Normal, selectaţi obiectul pe care vreţi să-l animaţi;
• alegeţi Slide Show → Custom Animation, se deschide panoul de activităţi corespunzător;
• clic pe butonul Add şi apoi din lista de efecte propuse alegeţi un efect de animaţie, apoi clic pe OK.



Tipurile de efecte de animaţie sunt:
• Entrance – efecte ce introduc obiectul în diapozitiv;
• Emphasis – efecte ce se aplică asupra textului din substituenţi;
• Exit – efecte ce elimină obiectul din diapozitiv;
• Motion paths – efecte care duc la deplasarea în diapozitiv a obiectului respectiv pe diverse traiectorii.

Puteţi  aplica oricâte  efecte de animaţie  obiectelor  de pa suprafaţa  unui diapozitiv,  cu condiţia  să nu
încarce şi să îngreuneze prezentarea.

Pentru a reda animaţia asociată obiectului ales lansaţi comanda Play din panoul Custom Animation.
Eliminarea efectelor de animaţie se realizeată după cum urmează:

în modul de vizualizare Normal, selectaţi obiectul căruia vreţi să-i eliminaţi un efect ataşat;
• alegeţi Slide Show → Custom Animation, se deschide panoul de activităţi corespunzător;
• clic pe butonul Remove.

Adăugarea şi eliminarea efectelor de tranziţie între diapozitive

Tranziţiile între diapozitive sunt efecte asemănătoare animaţiilor care au loc în vizualizarea Expunere
diapozitive (Slide Show) atunci când se trece de la un diapozitiv la altul. Aveţi posibilitatea să controlaţi viteza
fiecărui efect de tranziţie între diapozitive şi să adăugaţi sunete.

Aplicarea unui efect de tranziţie diapozitivelor se face astfel:
• în modul de vizualizare Normal, selectaţi diapozitivul pentru care vreţi să adăugaţi un efect tranziţie;
• în panoul de activitate Tasks, clic pe fila Slide Transition;
• selectaţi un efect de tranziţie din listă;
• alegeţi un tip de viteză din lista Speed;
• selectaţi un tip de sunet din lista Sound;
• stabiliţi metoda de trecere la alt diapozitiv din prezentare: metoda automată sau cu ajutorul mouse-ului

sau amândouă. Dacă doriţi să aplicaţi un efect de tranziţie tutror diapozitivelor din prezentare daţi clic pe
butonul Apply to all Slides.

Eliminarea unui efect de tranziţie diapozitivelor:
• în modul de vizualizare Normal, selectaţi diapozitivul căruia vreţi să-i îndepărtaţi un efect tranziţie;
• selectaţi No Transition din lista de efecte şi din fila Slide Transition.

Înregistrarea temporizării în timpul repetiţiilor:
• selectaţi vizualizarea de tip Slide Sorter;
• în meniul Slide Show, faceţi clic pe Rehearse Timing (Programarea repetiţiilor) pentru a porni expunerea

în modul repetiţie;
• faceţi clic pe butonul de avans când doriţi să vă deplasaţi la următorul diapozitiv;
• aplicaţia înregistrează timpii stabiliţi pentru fiecare diapozitiv şi salvaţi prezentarea;
• dacă doriţi să se repete prezentarea automat lansaţi  Slide Show →  Slide Show Settings

• clic pe Auto şi OK.

Lansarea unei prezentări – Slide Show

Aplicaţia OpenOffice Impress vă oferă o serie de variante de a susţine o prezentare: pe ecran, interactiv,
cu videoproiector, imprimată la hârtie etc.

Cea mai simplă modalitatea de lansare în execuţie (expunere diapozitive) a unei prezentări o reprezintă
utilizarea monitorul calculatorului personal.

Lansarea unei prezentări (expunerea diapozitivelor) poate fi realizată prin mai multe metode:



• lansaţi meniul Slide Show →  View Show;

• lansaţi meniul View →  Slide Show;

• efectuaţi clic pe butonul Slide Show aflat pe bara de instrumente Presentation;
• apăsaţi tasta funcţională F5.

În urma lansării uneia dintre acţiunile de mai sus se va afişa prezentarea pe tot ecranul pornind de la
diapozitivul curent al prezentării.

În timpul prezentării trecerea de la un diapozitiv la altul se poate realiza printr-un clic, prin acţionarea
tastei Space sau a tastei Enter.

Puteţi folosi şi o metodă automată dacă aţi stabilit pentru fiecare diapozitiv timpul de expunere. În timpul
lansării automate a prezentării, dacă vreţi să interveniţi, clic dreapta, apare meniul de context, de unde vă puteţi
alege varianta dorită:

• Previous – întoarcerea la diapozitivul anterior;
• Go to  Slide –  deschide  lista  cu  diapozitivele  de  unde  puteţi  selecta  diapozitivul  pe  care  vreţi  să-l

prezentaţi;
• Screen – puteţi alege Black (ecran negru) sau White (ecran alb), afişat la un moment dat în prezentare;
• End Show – închideţi prezentarea.

Realizarea unei aplicaţii practice în OpenOffice Impress:

Creaţi o prezentare formată din 8 slide-uri cu subiectul Turismul în România, care să respecte condiţiile şi
regulile de tehnoredactare prezentate la lucrările practice şi care să aibă următorul format:

• primul slide să conţină: instituţia, facultatea, departamentul, specializarea, titlul prezentării, profesorul
coordonator, numele şi prenumele studentului, localitatea şi anul;

• pe al doilea slide să se găsească cuprinsul ca şi titlu, iar mai jos sub formă de listă părţile componente:
Introducere, Capitolul 1, Capitolul 2, Capitolul 3, Capitolul 4, Capitolul 5, Concluzii şi Bibliografia;

• următorul slide să cuprindă introducerea în care să precizaţi: importanţa ştiinţifică a studierii subiectului,
motivaţia  alegerii  temei,  scopul  principal  şi  obiectivele  lucrării,  poziţie  şi  localizare  geografică  a
spaţiului studiat/analizat. Tot pe acest slide inseraţi o imagine cu poziţionarea geografică a României;

• al patrulea slide să conţină Capitolul 1, în care să apară o frază generală despre turism şi un tabel care să
întărească prin date sau cifre cele argumentate în text;

• pe următorul slide să apară Capitolul 2 cu titlu, un paragraf şi dedesubt un grafic concludent;
• al şaselea slide să cuprindă concluziile;
• penultimul slide să conţină bibliografia;
• la final să apară un slide cu „Vă mulţumesc pentru atenţie!”.

Formataţi conţinutul slide-urilor, aplicaţi o schemă de culori şi de efecte de animaţie prezentării, după care
lansaţi expunerea pe ecranul monitorului, iar în final salvaţi fişierul sub numele PrezentareLp pe Desktop.

2. Aplicaţia Prezi



Microsoft PowerPoint este un program care se bucură de standardul de lider fiind cel mai popular suport
de  prezentare.  Îl  regăsim  în  majoritatea  lucrărilor  de  licență,  în  prezentările  întâlnite  la  conferințe  și  în
prezentările de la locul de muncă. 

Acest program are două alternative din ce în ce mai cunsocute şi mai  utilizate pe piaţă,  acestea fiind
reprezentate de: OpenOffice Impress şi de Prezi, lansat în anul 2009. 

Aplicaţia Prezi este mai simplă,  mai creativă,  mai permisivă și incontestabil  mai plăcută din punct de
vedere vizual. Platforma este folosită la nivel global, având peste 60 de milioane de utilizatori și potențialul i-a
fost recunoscut de personalități variate, cum este Chris Anderson, fondatorul conferințelor TED.

Pentru a începe trebuie să vă creaţi un cont la adresa lor oficială: www.prezi.com. Ajunşi pe pagina lor, se
observă că în colțul din dreapta sus există un buton albastru numit Get started. Odată accesat, butonul vă duce la
opțiunile lor de taxare, dar vă puteţi crea şi un cont gratis care vă oferă multe beneficii. 

Una dintre principalele diferențe dintre un cont gratis și unul premium este că în cazul contului gratis
prezentările voastre sunt publice, exact ca un profil de facebook transparent. Cei curioși le pot vizualiza (dacă
nu ștergeţi prezentarea odată ce o descărcaţi).

După ce vă introduceţi  informațiile  necesare și domeniul  în care activaţi,  apăsaţi  pe butonul  albastru:
Create your  free Public account şi va trebui să apară o fereastră cu un buton intitulat  Start Creating,  nu îl
accesaţi, în schimb, închideţi fereastra și apăsaţi pe butonul albastru intitulat New Prezi.

Choose your template este o fereastră importantă. Aici puteţi alege între numeroasele teme concepute de
cei  de la  Prezi.  Pe lângă designul  diferit,  fiecare  temă are fundalul  unei  povești  specifice  care vă ajută  să
îmbrăcaţi punctul vostru de vedere. O alternativă la temele oferite ar fi cea în care începi o prezentare de la 0 pe
un fundal alb, gol. Dacă doriţi acest lucru, trebuie doar să apăsaţi pe butonul Start blank prezi.

Pentru a crea o prezentare de la 0 apăsaţi pe butonul Start blank prezi și se va deschide o prezentare goală.
Aici este locul unde veţi putea lucra.

Tot conceptul din spatele platformei Prezi este cel de Zoom in – Zoom out. Puteți da zoom in la milimetru,
ca și cum v-aţi uita printr-un microscop, sau zoom out, urmărind imaginea de ansamblu a prezentării. Puteţi
realiza acest lucru fără a altera calitatea, deoarece programul lucrează cu vectori, exact ca Adobe Illustrator.
Odată ce înțelegi acest principiu,  lucrurile devin ușoare. Fiecare prezentare este o combinație de zoom in –
zoom out, mărind și micșorând imagini, simboluri etc.

Structura întregii  prezentări  – denumită  și  path  – depinde de axa din stânga unde regăsim slide-urile
create.  Momentan  aveţi  doar  unul  generic,  un  cerc.  În  interiorul  slide-ului  puteți  scrie  informații,  adăuga
imagini, simboluri și video-uri. 

În cadrul platformei Prezi puteți genera 4 feluri de slide-uri și anume: un slide încadrat de un cerc (Circle),
unul încadrat de două paranteze (Bracket), un slide încadrat de un dreptunghi (rectangle) și un slide în formă
dreptunghiulară, invizibil. 

Pentru  a  crea  un  nou  slide,  selectaţi  forma  dorită  și  apăsaţi  pe  plusul  albastru  din  interiorul  formei
selectate. Creaţi și celelalte 3 tipuri de slide-uri pe lângă cel rotund. Apăsaţi pe lupa care conține un minus
(zoom out) de două ori, iar după, creaţi cele 3 slide-uri prin modul menționat anterior. 

Puteți să modificaţi ordinea slide-urilor foarte simplu ținând click stânga apăsat și ducându-le unde doreiţi.
Dacă vreţi să ștergeţi un slide, apăsaţi pe butonul Edith path. Odată accesat, plasaţi mouse-ul pe un slide și un X
roșu va apărea deasupra lui. 

http://www.prezi.com/
http://www.prezi.com/


Pentru a nu da zoom out de fiecare dată când vreţi să vedeţi imaginea de ansamblu a prezentării, creaţi un
slide invizibil și încadraţi cu el celelalte 4 slide-uri create anterior. Acest slide mai mare servește drept primul
slide, prin urmare, mutaţi-i poziția pe primul loc în cadrul structurii prezentării. De obicei Prezi uimește prin
primul și ultimul slide, când imaginea de ansamblu iese în evidență – uneori și pentru prima oară.

Pentru a verifica ce aţi creat până acum daţi un click pe primul slide, iar după apăsaţi pe butonul albastru
din colțul dreapta sus: Present. Așa arată și se mișcă prezentare în sine. Este F5-ul PowerPoint-ului, dacă vreţi.
Accesaţi butonul de fiecare dată când vreţi să verificaţi progresul. Vă puteţi deplasa în cadrul prezentării cu
ajutorul săgeților din tastatură. Apăsând tasta Esc, ieșiţi din modul de prezentare și ajungeţi iar la editare.

Butonul  Insert este de asemenea, important în aplicaţia Prezi. Cu ajutorul lui puteţi introduce imagini,
video-uri,  simboluri,  săgeți/linii  și  sunet  de fundal.  Un aspect  slab utilizat  în  majoritatea  prezentărilor  sunt
simbolurile. Ele pot fi foarte reprezentative și pot crea un aspect plăcut. Vin în stiluri diferite, potrivindu-se cu
varietatea de teme din care putem alege.

Pentru a testa butonul Insert, inseraţi pe următoarele trei slide-uri un simbol de tip Simple Dark, o poză și
un video de pe Youtube. Pentru al 4-a slide, scrieţi un cuvânt și subliniaţi-l cu opțiunea Highlighter. 

Tot de la butonul Insert puteţi adăuga săgeți care să lege slide-urile între ele. Acest design este foarte
popular  în  cadrul  temelor  generate  de  cei  de  la  Prezi.  Un  lucru  util  de  știut  este  că  puteţi  scrie  pe
simboluri/săgeți și că le poți adăuga în structura prezentării drept un slide separat. 

Această opțiune deschide o varietate de noi posibilități. Prin urmare, adăugaţi o săgeată între slide-ul 1 și
slide-ul 2, folosind butonul Insert → Draw Arrow. Faceţi click dreapta pe acea săgeată și apăsaţi pe opțiunea
Add to path. După cum vezi, săgeata apare acum în structura prezentării drept un slide individual. Schimbaţi-i
locul în structură după al doilea slide și apăsaţi din nou butonul Present pentru a vedea rezultatul.

În încheiere, mergeţi la Edith path, selectaţi primul slide și apăsaţi pe butonul Add current view. Așa veţi
avea primul și ultimul slide identice. Acest lucru facilitează design-ului de ansamblu al prezentării. 

Prezentarea se poate salva ca atare, fiind descărcată într-un fișier executabil (exe), ca un joc sau într-un
PDF. Verificaţi prezentarea de două ori înainte de a o salva, odată descărcată nu o mai puteţi modifica. 

Ar fi bine să o salvaţi chiar dacă sunteţi siguri că aveţi o conexiune la internet în locul unde o vei prezenta.
Dacă doriţi să o prezentaţi online, țineţi minte link-ul adresei unde se află prezentarea, sau accessaţi-vă contul de
Prezi pe loc acolo unde va avea loc prezentarea.


