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Manual demo lectie curs Curs Powerpoint 2010 

 

Capitolul 2: Diapozitive 

Lucrul cu diapozitive Master 
 

Preambul 

Slide-ul Master este un slide virtual care nu există într-o prezentare. 
Orice modificare a lui se va propaga automat în celelalte slide-uri. 

Fiecare modificare în unul dintre slide-urile ataşate slide-ului master se va propaga doar în slide-urile ce conţin acel tip de layout. 

De ex.: dacă vrem să modificăm un slide de tip Title and Content mergând în Slide Master, vom identifica acel tip de slide şi îl vom formata 
conform preferinţelor noastre. 

 

 

Pasul 0 
Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare  (trebuie sa fiti logat in contul dvs.pentru a putea accesa acest fisier resursa) din partea 

dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător. 
 

 

Pasul 1 

Opţiunea de accesare a slide-ului master este localizată în tab-ul View. Apasă butonul Slide Master (1). 
Din slide-ul Master se poate observa că se ramifică mai multe tipuri de slide-uri: 

- Title Slide; 

- Title and Content; 

- etc, 
 

Pentru prezentarea curentă vom dori să modificăm toate slide-urile de tip Title and Content. Selectează slide-ul de tip Title and 

Content (2). 
Vom dori să schimbăm culoarea de umplere a placeholder-ului de tip titlu. Selectează placeholder-ul de tip titlu(3). 

Apasă pe butonul Shape Fill(4). 

Selectează culoarea indicată(5). 
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Pasul 2 
Acum vom schimba stilul placeholder-ului de tip conţinut. Selectează placeholder-ul de tip Content (1). 

Apasă în zona indicată(2). 

Selectează stilul indicat(3). 
După ce am făcut modificările dorite, vom ieşi din modul Slide Master. Apasă pe tab-ul Slide Master (4). 

Apasă pe butonul Close Master View(5). 
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Pasul 3 
Selectează al 2-lea slide(1). 

După câte se poate observa, tuturor slide-urilor de tip Title and Content li s-au aplicat modificările făcute anterior (2).
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