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Zadanie nr 1.1. Przygotowanie prezentacji  „Kursy walut”.
Ćwiczenie nr 1.
Utworzyć prezentację wyjaśniającą wybrane pojęcia dotyczące kursu walut.
Projekt slajdu tytułowego (autoukład – slajd tytułowy).
1. Treść slajdu – tytuł: Wymienialność walut.
2. Wymagania:

• czcionka Arial, rozmiar - 60 punktów, styl – pogrubiony; napis
wyśrodkowany,

• kolory i animacja: napis – kolor czarny; ustawienie animacji – krystalizacja,
• tło slajdu – rysunek „forsa” (znajduje się w folderze CLIPART).
• efekty dźwiękowe – kasa przyjęła.

3. Zapisać prezentację jako WALUTA_1 w folderze POKAZY.
4. Wzór slajdu:

Wymienialność
walut
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Ćwiczenie nr 2.
Otworzyć do edycji w folderze POKAZY prezentację WALUTA_1.
Zaprojektować slajd z definicją pojęć: „kurs walutowy” oraz „kurs walutowy
nominalny”.
1. Treść slajdu:

• tytuł: Wymienialność walut,
• hasła:

• Kurs walutowy to stosunek wymienny, w jakim jednostka
pieniężna jednego kraju jest wymieniana na waluty innych
krajów.

• Nominalny k.w. (En) - cena waluty krajowej wyrażona
w jednostkach innej waluty.

2. Wymagania:
• czcionka Arial,

• dla tytułu – rozmiar 44 punkty; styl – pogrubiony; napis wyśrodkowany,
• hasła:

• pierwsze – rozmiar 32 punkty; styl normalny; napis wyjustowany;
wcięcie pierwszego wiersza 2 cm,

• drugie – rozmiar 32 punkty; styl kursywa, cień; napis
wyjustowany,

• kolory i animacja:
• tytuł - kolor czarny; kolor tła - jasnozielony1; ustawienie animacji –

krystalizacja,
• hasło pierwsze - kolor czarny; kolor tła - żółty; ustawienie animacji –

rozwijanie w prawo,
• hasło drugie - kolor biały; kolor tła - czarny; ustawienie animacji – najazd

z góry (wyrazami),
• tło slajdu – rysunek „monety”,
• efekty dźwiękowe: dla tytułu – kasa przyjęła; hasło pierwsze – odgłosy

szosy, hasło drugie – werbel.
3. Zapisać prezentację jako WALUTA_2 w folderze POKAZY.

                                                          
1 Przywołać na ekran pasek narzędziowy „Rysowanie”.
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4. Wzór slajdu:

Wymienialność walut

Kurs walutowy to stosunek wymienny,
w jakim jednostka pieniężna jednego kraju
jest wymieniana na waluty innych krajów.

Nominalny k.w.(Nominalny k.w.(EEnn) - cena waluty krajowej) - cena waluty krajowej
wyrażona w jednostkach innej waluty.wyrażona w jednostkach innej waluty.


