
Készítsetek egy háromdiás bemutatót, betartva az alábbi szempontokat: 

Első dia: Címdia elrendezés, amely tartalmazza a címet (3D grafika), a neveteket.  

Formázzátok a következőképpen:  

Cím: WordArt stílus  Kitöltés nincs, körvonal 2 jelölőszín. 

         Effektus a szövegben  Átalakítás  Hajlítás  Sávos felfele 

         Térbeli forgatás: Távlati  Kontrasztos jobb 

         Térhatás formázása  mélység: 15 pt, mélység színe: világoszöld 

Név és osztály: Monotype Corsiva betűtípus, 54-es betű méret piros (név) és zöld (osztály) szín 

* Figyelem a 2-3 diára üres dia elrendezést válasszatok! * 

Második dia: Illesszetek be egy egyenlő szárú háromszöget, amelyet formázzatok a következő 

képpen: 

Térbeli forgatás  Párhuzamos, izommetrikus jobb oldal fel 

Térhatás formázása Világoskék szín, mélysége 150 pt 

A háromszög oldalára illesszétek rá a következő szöveget: „Egyenlő szárú háromszög”, majd 

formázzátok: Times New Roman betűtípus, 18-as méret, sárga szín, középre igazítással. 

A háromszög mellé (jobb oldalt) illesszetek be egy szövegdobozt, amelyben írjátok, be az alábbi 

szöveget majd formázzatok a megadott módón:  

Tulajdonságai:  Arial betűtípus, 26-os méret, sötétkék szín, dőlt stílus 

Az alábbi szövegre alkalmazzatok jeles listát, ahol a lista jele  legyen (Symbol betűkészlet), 

Calibri betűtípus, 20-as méret, világoskék szín. 

Szárai kongruensek 

Az alapon fekvő szögek kongruensek 

     Az alaphoz tartozó magasság  egyben az A szög szögfelezője, az alap oldalfelezője és 

felezőmerőlegese  

III. Dia: Illesszetek be négy különböző alakzatot, alakítsátok térbelivé, forgassátok, válasszatok 

különböző színeket, vonaltípusokat, majd írjátok be a beceneveteket, és azt is formázzátok meg, 

alakítsátok térbelivé, majd rendezzétek el mindezeket a dián.  

Minden beillesztetett objektumra (kép, szöveg) alkalmazzatok animációt, majd az egész 

bemutatóra válasszatok egy átlós diaátmenetet. Mindenik diára válasszatok egy-egy 

háttérszínt.  

Mentsétek a fájlt a gépetekre 3D_grafika_név.pptx (név=saját neved ékezet nélkül) névvel, 

majd küldjétek el az e-mail címemre április 4-ig.  

Infóból addig ennyi. Jó munkát! 

A honlapon és a Google Clasroom-on találtok egy megoldott feladatot is, hogy legyen 

elképzelésetek arról, hogy mit is kell csinálnotok. 

Útmutatást a következő linken találhattok:  

https://youtu.be/BPOdBCeyIkU  


