
PowerPoint   ΚΜ 

Άσκηση  

 
1. Δημιουργήστε μία νέα κενή παρουσίαση και αποθηκεύστε την με όνομα 

«ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». 
2. Στη διαφάνεια τίτλου γράψτε  τίτλο: Travel Hellas   

και υπότιτλο: Ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. 
3. Στον τίτλο ορίστε τα εξής: χρώμα γεμίσματος της αρεσκείας σας με Διαφάνεια 

90% και χρώμα γραμμής σκούρο κόκκινο, διακεκομμένη: παύλα, στυλ: διπλή 
και πάχος: 5 στ.  

4. Στον υπότιτλο ορίστε τα εξής: χρώμα γραμμής σκούρο κόκκινο, 
διακεκομμένη: στρογγυλή κουκκίδα, πάχος: 2 στ. 

5. Εισάγετε μια νέα διαφάνεια με διάταξη δύο περιεχόμενα (τίτλος, κείμενο και 
αντικείμενο). 

6. Στην διαφάνεια αυτή γράψτε τίτλο: Προορισμοί 
και στο κείμενο με κουκίδες γράψτε τα εξής:  
 Κυκλάδες 

1. Μύκονος 
2. Σαντορίνη 
3. Πάρος 

 Επτάνησα 
1. Κέρκυρα 
2. Ζάκυνθος 
3. Κεφαλονιά  

Εισάγετε στη θέση του αντικειμένου μια εικόνα σχετική με ταξίδια. 
7. Αλλάξτε το χρώμα των κουκκίδων και της αρίθμησης σε ένα χρώμα της 

αρεσκείας σας. 
8. Εισάγεται 2 διαφάνειες με διάταξη τίτλος και περιεχόμενο. Στη κάθε 

διαφάνεια γράψτε τίτλο το συγκρότημα των νησιών (Κυκλάδες, Επτάνησα) 
και στη θέση του περιεχομένου εισάγετε μια εικόνα με χάρτη του νησιωτικού 
συγκροτήματος. 

9. Στη διαφάνεια Προορισμοί, να ορίσετε σύνδεσμο στα κείμενα  (Κυκλάδες, 
Επτάνησα), όπου θα καλείται την αντίστοιχη διαφάνεια. 

10. Εισάγετε μια νέα διαφάνεια με διάταξη τίτλος και πίνακας (ή τίτλος και 
περιεχόμενο) ανάμεσα στη 1η και στη 2η διαφάνεια. 

11. Στον τίτλο γράψτε  «Κόστος ταξιδιών» και στο περιεχόμενο εισάγετε έναν 
πίνακα 3 στηλών και 6 γραμμών και καταχωρήστε τα εξής: 

Κυκλάδες 
Μύκονος 250€ 
Σαντορίνη 340€ 
Πάρος 200€ 

Επτάνησα 
Κέρκυρα 180€ 
Ζάκυνθος 150€ 
Κεφαλονιά 160€ 

 
12. Μετακινήστε τη 2η διαφάνεια στη 5η θέση. 
13. Εισάγετε μια νέα διαφάνεια, στο τέλος της παρουσίασης,  με διάταξη τίτλος 

και γράφημα (ή τίτλος και περιεχόμενο). Στον τίτλο γράψτε  «Προορισμοί στα 
νησιά». Στο περιεχόμενο εισάγετε γράφημα Ράβδο τμημάτων και ορίστε τα 
εξής δεδομένα: 
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 Αριθμός ταξιδιών 
Κυκλάδες 120 
Επτάνησα 90 

 
14. Αλλάξτε τον τύπο του γραφήματος σε Στήλη τμημάτων. 
15. Ορίστε τίτλο γραφήματος: Ελληνικά Νησιά, τίτλο στον κατακόρυφο άξονα 

(άξονας τιμών Υ): ταξίδια  και ετικέτες δεδομένων τιμή. 
16. Ορίστε οι τιμές στον κατακόρυφο άξονα να ξεκινάνε από το 20. 
17. Εισάγετε νέα διαφάνεια με διάταξη τίτλος και περιεχόμενο και στο 

περιεχόμενο εισάγετε SmartArt  Ιεραρχία. 
18. Γράψτε ως τίτλο: Οργανόγραμμα Ταξιδιών. 
19. Σχεδιάστε την ιεραρχία ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. Εισάγετε νέα διαφάνεια με διάταξη κενή. 
21. Εισάγετε το αυτόματο σχήμα Αστέρι 32 ακτινών, και γράψτε το κείμενο: 

ΕΛΛΑΔΑ. 
22. Στη συνέχεια εισάγετε ένα πλαίσιο κειμένου και γράψτε το κείμενο: 

ΤΑΞΙΔΙΑ. 
23. Ορίστε στο πλαίσιο κειμένου τα εξής: γραμμή χρώματος μπλε, πάχος 3 στ., 

μέγεθος 3 εκ. ύψος και 10 εκ. πλάτος, η θέση του πλαισίου σε σχέση με την 
διαφάνεια από την πάνω αριστερή γωνία να είναι 4 εκ. οριζόντια και 6 εκ. 
κατακόρυφα, και η στοίχιση του κειμένου να είναι κεντράρισμα στο μέσο. 

24. Εισάγετε ένα βέλος και ορίστε τα εξής: πάχος 8 στ. και στυλ λήξης: Βέλος με 
αιχμή σχήματος γωνίας.  

25. Ομαδοποιήστε τα 3 αντικείμενα. 
26. Εισάγετε σε όλες τις διαφάνειες το αυτόματο σχήμα «Ήλιος» στην πάνω 

αριστερή γωνία. (κάνοντας μία φορά εισαγωγή). 
27. Εφαρμόστε σε όλες τις διαφάνειες ένα θέμα της αρεσκείας σας. 
28. Εφαρμόστε μόνο στην τελευταία διαφάνεια διαφορετικό θέμα. 
29. Αλλάξτε το φόντο της 7ης διαφάνειας με ένα χρώμα της επιλογής σας. 
30. Εισάγετε στο υποσέλιδο όλων των διαφανειών, την τρέχουσα ημερομηνία, 

αυτόματη αρίθμηση διαφανειών  και το κείμενο ‘Ελλάδα’. 
31. Εφαρμόστε σε όλες τις διαφάνειες μετάβαση ‘Σβήσιμο’, η οποία να εκτελείτε 

με το κλικ του ποντικιού ή μετά από 3 δευτερόλεπτα. 
32. Εφαρμόστε μόνο για την τελευταία διαφάνεια μία μετάβαση της αρεσκείας 

σας. 
33. Στην 2η διαφάνεια ορίστε για τα κείμενα της λίστας εφέ κίνησης ‘Σταδιακή 

σύνθεση’.  
34. Ορίστε για τις διαφάνειες πλάτος 35 εκ. και ύψος 30 εκ. (διαμόρφωση 

σελίδας) 
35. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.  

Ελλάδα 

Κυκλάδες 

Μύκονος Σαντορίνη Πάρος 

Επτάνησα 

Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά 
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