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Hozzon létre egy új prezentációt pr0 néven, a Powerpoint alapértelmezett fájltípusában.
A prezentáció mérete szélessávú, 16:9 oldalarányú.
A diasorozat témájaként válassza ki a „Badge” témát, amennyiben nem található a listában, a
Forrás mappából betölthető. A Badge téma színkombináció közül válassza ki a Zöld típust.
A prezentáció az alábbi diatípusokból áll: 1 dia „Címdia”, 2. dia „Üres dia”, 3-12. dia „Szakaszfejléc”, minden szakaszfejléc után szúrjon be 2 darab „Cím és tartalom” típusú diát.
Minden „Cím és tartalom” típusú dián lévő diacím szövegdobozt törölje ki.
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A dia alapértelmezett betűtípusa „Impact”.
Az 1. dia a címdia, mely tartalmazza a dia címét és a készítő nevét. A dia címe „Széchenyi István
élete és munkássága”, melynek mérete 40 pt és félkövér stílusú A diacímet tartalmazó szövegdoboz mérete megegyezik a dia közepén lévő síkidom magasságával és szélességével. A cím a szövegdobozban középre igazított vízszintesen és függőlegesen. A készítő nevét a sablon által tartalmazott szövegdobozba kell írni a mintának megfelelően.
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A 2. dián helyezzen el 10 darab szövegdobozt. A szövegdobozok mérete 2×10 cm, háttérszíne
RGB (84, 158, 57), szegélyszíne RGB (42, 72, 29), vastagsága 2 pt. Mindegyik szövegdoboz alul és
jobb oldalon külső árnyékolt típusú effektussal ellátott.
A 10 db szövegdoboz 5 sorban helyezkedik el. Az 1. sor 1. szövegdoboza a dia bal felső sarkához
viszonyítva helyezkedik el, vízszintesen 3,5 cm-re, függőlegesen 1 cm-re. A többi szövegdoboz
egymáshoz viszonyítva vízszintesen és függőlegesen 1,5 cm-re helyezkedik el.
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A szövegdobozok tartalmazzák a szakaszok megnevezését. A megnevezés a szövegdobozban
vízszintesen és függőlegesem középre igazított, betűtípusa „Gill Sans”, stílusa félkövér, mérete
24 pt és színe RGB (227, 222, 209).
A szakaszfejléc típusú diákon helyezze el a szakaszok megnevezését (10 db) a sablon által tartalmazott szövegdobozban, a nem használt szövegdobozt törölje ki. A megnevezés 40 pt méretű,
félkövér és árnyékolt stílusú valamint függőlegesen középre igazított.
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