
ПОДГОТВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД 

ПУБЛИКА  



ДОБАВЯНЕ НА ХИПЕРВРЪЗКА КЪМ ФАЙЛ 

• Маркираме текста за връзка 

• Insertобластта Links Hyperlink в областта Link to 

избираме Existing File or Web Page 

• Посочваме файла за връзка   

 



ДОБАВЯНЕ НА ХИПЕРВРЪЗКАКЪМ 
СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТ 

• Маркираме текста за връзка 

• Insertобластта Links Hyperlink в областта Link to избираме 

Existing File or Web Page 

• В поле Address задаваме адреса за връзка към страницата 



ДОБАВЯНЕ НА ХИПЕРВРЪЗКАВ 
РАМКИТЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА 

• Маркираме текста за връзка 

• Insertобластта Links Hyperlink в областта Link to избираме 

Place in this Document 

• Посочваме слайда за връзка 



ДОБАВЯНЕ НА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ТЕКСТ 
ИЛИ ОБЕКТ 

 Към всеки един обект на слайда, 

като текст, изображение, бутон, 

графична форма, художествен 

надпис, може да бъде приложено 

действие.  

 Insertобластта Links бутон 

Action.  

 прозорец Actions Settings. 



Възможните опции на страница Mouse Click са:  

None – за премахване на прикачено действие; 

Hyperlink to – за препратка към друг слайд, 

Интернет страница или друга презентация; 

Run program – за стартиране на програма; 

Run macro – за стартиране на макрос; 

Object action – за обекти, вмъкнати от Insert Object; 

Play sound – за звуков ефект по време на действието 

върху обекта; 



ДОБАВЯНЕ НА КОМАНДНИ БУТОНИ 

• - Маркираме текста за връзка 

• - Home Drawing Shapes 

• - Избираме бутона и го очертаваме 

 

 

 



БУТОНИ ЗА ПРЕХОД МЕЖДУ 

СЛАЙДОВЕ 

- преход към следващ слайд; 

 

- преход към предишен слайд; 

 

- преход към първия слайд;   

 

- преход към последния слайд; 

 

- преход към началния слайд;  

 

- преход към слайд, който е бил преди текущия. Използва се когато е 

необходимо един и същи слайд да се появява неколкократно в 

презентацията; 



БУТОНИ ЗА СЪБИТИЯ 

- стартира изпълнението на звук, който се избира от Play Sound; 

 

- използва се за възпроизвеждане на видео. В Action Settings от подащия 

списък на полето Hyperlink to: избираме опция Other file. Този начин 

е удобен, ако прозорецът на видеото не трябва да се вижда постоянно 

на слайда. Иначе файла се вмъква чрез меню Insert; 

 

- използва се за зареждане на програма от компютъра; 

 

- за допълнителна информация (интернет страница или друг 

документ); 

 

- използва се за помощна информация; 

  
 

 



ДОБАВЯНЕ НА КОМАНДЕН БУТОН ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЙСТВИЕ 

- Маркираме текста за връзка 

- HomeDrawingShapes 

- Избираме бутона Custom                 и го 

очертаваме 

 

- Посочваме действието 

 Изборът на действие на бутона става от прозореца 

Action settings. 

 

 



ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРЕДСТАВЯНЕ 

Анализ на аудиторията- трябва да се обърне внимание на възрастта, пола, 

образование, мотивите за участие (доброволно или задължително), 

ценностната система и произход на участниците;  

 - Slide ShowCustom Slide Show  Custom  Shows  

- Избираме слайдовете, които да включим в представянето 



ЗАСИЧАНЕ ВРЕМЕТРАЕНЕ НА 
ПРЕЗАНТАЦИЯТА 

- Slide ShowRehearse Timings 

- Засичаме времетраенето 



ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ ЗА 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 

.PPTX  
• Стандартен 

формат за MS 
PowerPoint 2010 

.PPT  
• Формат за 

предходни 
версии на MS 
PowerPoint (97-
2003) 

.PDF  
• Не позволява 

редакции в 
съдържанието 

• Изцяло запазва 
приложеното 
форматиране 

• Подходящ за 
споделяне в 
интернет 



Задaча: Отворете презентацията computer_networks.pptx.  

 

1) Добавете нов слайд СЪДЪРЖАНИЕ след заглавния и в него вмъкнете 

заглавията на всички слайдове от презентацията.  

2) Добавете връзки от съдържанието към съответния слайд и обратно (от 

съответния слайд към съдържанието. Обратната връзка да е с командни 

бутони.) 

3) Създайте потребителско представяне, съдържащо 1,2,3,10, 11 слайд. 

4) Засечете времетраенето на презентацията. 

 

  



Домашна работа: Създайте презентация на тема 

КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ.  

 

1) Добавете нов слайд СЪДЪРЖАНИЕ след заглавния и в него вмъкнете 

заглавията на всички слайдове от презентацията.  

2) Добавете връзки от съдържанието към съответния слайд и обратно (от 

съответния слайд към съдържанието. Обратната връзка да е с командни 

бутони.) 

3) Създайте потребителско представяне, съдържащо 1,2,3,10, 11 слайд. 

4) Засечете времетраенето на презентацията. 

 

  



Записване на  презентация като видеоклип 


