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Zadanie nr 5.1. Przygotowanie prezentacji  „Kursy walut” – kontynuacja.
Otworzyć do edycji w folderze POKAZY prezentację WALUTA.
Przedstawić na slajdzie w formie graficznej kursy walut.
1. Treść slajdu:

• tytuł: Wymienialność walut,
• dane do interpretacji graficznej (wykres):

Kraj Kurs
średni

kupno sprzedaż

AUSTRIA (1
szyling)

0.2570 0.2540 0.2592

DANIA (1 korona) 0.4749 0.4695 0.4789
JAPONIA (100
jenów)

2.4793 2.4542 2.5038

RFN (1 marka) 1.8080 1.7880 1.8242
USA (1 dolar) 3.1195 3.0987 3.1613

• tytuł wykresu: Kursy walut.
2. Wymagania:

• dla tytułu slajdu – czcionka Arial, rozmiar 40 punktów; styl – normalny; napis
wyśrodkowany,

• zaprojektować wykres według przedstawionego niżej wzoru,
• do arkusza danych wykresu wprowadzić dane z tabeli (sprawdzić jaki znak

jest separatorem części dziesiętnej liczby),
• rozmiar wykresu należy tak dobrać, aby zajmował jak największą

powierzchnię slajdu,
• typ wykresu – kolumnowy grupowy,
• kolory:

• obszar kreślenia – szary,
• ściana wykresu – niebieska,
• słupek AUSTRIA (1 szyling) – czarny,
• słupek DANIA (1 korona )– turkusowy,
• słupek JAPONIA (100 jenów) – jasnozielony,
• słupek RFN (1 marka) – żółty,
• słupek SZWAJCARIA (frank) – żółty,
• słupek USA (1 dolar) – czerwony,
• obramowanie obszaru wykresu – żółty,

• legendę umieścić po prawej stronie,
• napisy – kolor czarny; styl napisów – zgodnie z zamieszczonym w tabeli

wzorem; rozmiar czcionki dobrać według uznania,
• kolory i animacja: tytuł slajdu – kolor czarny; ustawienie animacji –

krystalizacja,
• ustawienie animacji dla wykresu – efekty losowe,
• tło slajdu – (tekstura) pergamin,
• efekty dźwiękowe: dla tytułu – wybuch; dla wykresu – strzał laserowy,
• efekty na wykresie:

• ustawić opcję – siatka animacji i legenda,
• wprowadzanie elementów wykresu – według kategorii.
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3. Zapisać prezentację jako WALUTA w folderze POKAZY.
4. Wzór slajdu:

K URSY W ALUT 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

K urs średni K upno Sprzedaż

AUSTRIA   
(1 szyling)

DANIA       
(1  korona)

JAP ONIA  
(100 jenów)

RF N           
(1  marka)

USA           
(1  dolar)

Wymienialność walut



Marian Urbanek    Power Point.
Lekcja 5. Wstawianie i edycja wykresów.
_________________________________________________________________________________

27


