
 
Raskite, ko jums reikia  
Spustelėkite bet kurį juostelės skirtuką, kad būtų 
rodomi jo mygtukai ir komandos.

 
Naudokite kontekstinius skirtukus  
Kai kurie juostelės skirtukai rodomi tik tada, kai jų reikia. Pvz., kai įterpiate arba pasirenkate nuotrauką, 
rodomas skirtukas Paveikslėlio įrankiai Formatavimas.

 
Valdykite pateiktis  
Spustelėkite skirtuką Failas, 
jei norite atidaryti, įrašyti, 
spausdinti ir valdyti pateiktis.

 
Naudokite formatavimo sritį 
Naudokite šią patogią sritį, jei 
norite taikyti nuotraukų, vaizdo 
įrašų, „SmartArt“, formų ir kitų 
objektų formatavimą.

 
Artinkite ir tolinkite  
Norėdami tolinti arba artinti 
skaidrių detales, slinkite šią 
juostą kairėn arba dešinėn.

 
Matykite daugiau parinkčių 
Spustelėkite šią rodyklę, jei norite pamatyti 
daugiau dialogo lango parinkčių.

 
Rodykite norimą turinį  
Perjunkite rodinius arba 
rodykite ar slėpkite pastabas ir 
komentarus.

 
Reikia daugiau vietos? 
Spustelėkite čia arba paspauskite 
Ctrl + F1 , kad paslėptumėte 
arba rodytumėte juostelę.

 
Gaukite pagalbos  
Spustelėkite čia arba 
paspauskite F1.

Greito pasirengimo darbui vadovas 
„Microsoft PowerPoint 2013“ atrodo kitaip nei ankstesnės versijos, todėl sukūrėme šį vadovą, kad paspartėtų 
mokymasis.



 
Ieškokite internetinių šablonų ir temų 
Įveskite raktažodžius į ieškos lauką ir raskite internetinių 
šablonų ir temų Office.com.

 
Atidarykite naujausią pateiktį 
Čia galėsite lengvai pasiekti 
vėliausiai atidarytas pateiktis.

 
Pradėkite nuo pradžių 
Norėdami pradėti naują pateiktį, 
spustelėkite Tuščia pateiktis.

 
Pasirinkite šablono kategoriją 
Spustelėkite šablonų kategorijas, pateiktas po ieškos lauku, ir raskite kai 
kuriuos populiariausius „PowerPoint“ šablonus.

 
Raskite kitus failus 
Naršykite ir raskite pateiktis 
ir kitus failus, saugomus jūsų 
kompiuteryje arba debesyje.

 
Temų variacijos 
Pasirinkus temą, „PowerPoint“ 
siūlo jų variacijas, kuriose 
naudojamos skirtingų spalvų 
paletės ir šriftų grupės.

 
Prisijunkite prie „Office“ 
Prisijunkite prie abonemento ir 
pasiekite failus, kuriuos įrašėte 
į debesį, būdami bet kurioje 
vietoje.

Greito pasirengimo darbui vadovas 
Pirmą kartą atidarę „PowerPoint 2013“, pamatysite, kad turite keletą darbo pradžios pasirinkimų – galite 
naudoti šabloną, temą, neseniai naudotą failą arba tuščią pateiktį.

 
Naudokite specialiąsias temas 
Pasirinkite įtaisytąją temą ir pradėkite kurti kitą pateiktį. Jos gerai tinka 
plačiaekranėms (16:9) ir standartinio ekrano (4:3) pateiktims.



Kaip gauti pagalbos dėl 
„PowerPoint 2013“ 
 
 
Jei naudojote ankstesnes „PowerPoint“ versijas, tikriausiai kyla klausimų, kur rasti 
tam tikras „PowerPoint 2013“ komandas.  
 
Yra daug nemokamų išteklių, galinčių padėti išmokti dirbti „PowerPoint 2013“, įskaitant 
mokymo kursus, darbo pradžios žinyno temas, vaizdo įrašus ir pagrindines užduotis. 
Norėdami rasti šią medžiagą, viršutiniame dešiniajame „PowerPoint“ lango kampe 
spustelėkite „PowerPoint“ žinyno mygtuką (klaustuką). 

Kurkite pasirinktinius juostelės 
skirtukus ir grupes 
 
 
Galite kurti pasirinktinius juostelės skirtukus ar grupes ir įtraukti mygtukų su 
norimomis komandomis. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurį juostelės 
skirtuką ar grupę, tada spustelėkite Tinkinti juostelę.  

Tada įtraukite komandų iš lauko PowerPoint parinktys. Pvz., galite sukurti 
skirtuką, pavadintą Dažnos, tada į pasirinktinę šio skirtuko grupę įtraukti kai kurias 
dažniausiai naudojamas komandas.  
 
Jei padarysite klaidą, galėsite naudoti mygtuką Nustatyti iš naujo ir grąžinti 
numatytuosius (gamyklinius) nustatymus.  
 
Kai kurios senesnės „PowerPoint“ komandos juostelėje nerodomos, tačiau jos vis 
dar yra. Dialogo lange „PowerPoint“ parinktys spustelėkite Tinkinti juostelę, 
tada sąraše Pasirinkite komandas iš, pasirinkite Juostelėje nesančios komandos. 
Dabar raskite norimas įtraukti komandas ir įtraukite į pasirinktinį juostelės skirtuką 
ar grupę.



Dalykai, kurių galbūt ieškote 
Norėdami rasti kai kuriuos iš dažniausiai naudojamų „PowerPoint 2013“ įrankių ir komandų, 
naudokite toliau pateiktą sąrašą. 

Norėdami... Spustelėkite... Tada ieškokite...

Atidaryti, įrašyti, spausdinti, bendrinto, siųsti, eksportuoti, konvertuoti arba apsaugoti 
failus

Failas „Backstage“ rodinyje (spustelėkite kairiojoje srityje esančias komandas).

Pridėti skaidrių, taikyti maketą, keisti šriftus, lygiuoti tekstą arba taikyti sparčiuosius 
stilius

Pagrindinis Grupėse Skaidrės, Šriftas, Piešimas ir Redagavimas.

Įterpti lentelių, nuotraukų, formų, „SmartArt“, „WordArt“, diagramų, komentarų, 
antraščių ir poraščių, vaizdo ar garso įrašų

Įterpimas Grupėse Lenteles, Vaizdai, Iliustracijos, Komentarai, Tekstas ir Medija.

Taikyti temą, keisti temos spalvą, keisti skaidrės dydį, keisti skaidrės foną arba įtraukti 
vandenženklį

Dizainas Grupėse Temos, Variantai ar Tinkinimas.

Taikyti ar koreguoti perėjimo trukmę Perėjimai Grupėse Perėjimas ir Trukmė.

Taikyti ar koreguoti animacijos trukmę Animacijos Grupėse Animacija, Pažangi animacija ir Trukmė. 

Pradėti skaidrių demonstravimą, nustatyti skaidrių demonstravimą, nurodyti 
monitorius, kurie bus naudojami pranešėjo rodinyje

Skaidrių demonstravimas Grupėse Skaidrių demonstravimo pradžia, Nustatymas ir Monitoriai. 

Tikrinti rašybą, įvesti ir peržiūrėti komentarus arba palyginti pateiktis Peržiūra Grupėse Tikrinimas, Komentarai ir Lyginimas.

Keisti rodinius, redaguoti ruošinio rodinį, rodyti tinklelius, kreipiamąsias ir liniuotes, 
perjungti „PowerPoint“ langus ir naudoti makrokomandas

Rodymas Grupėse Pateikties rodiniai, Ruošinio rodiniai, Demonstravimas, Mastelio 
keitimas, Langas ir Makrokomandos.



Pasiekite dažniausiai 
naudojamas komandas  
 
 
Sparčiosios prieigos įrankių juosta, esanti „PowerPoint“ lango viršutiniame 
kairiajame kampe, yra puiki vieta dažniausiai naudojamų komandų sparčiųjų klavišų 
mygtukams įtraukti. 
 
Spustelėkite šalia sparčiosios prieigos įrankių juostos esančią išplečiamąją rodyklę ir 
įtraukite arba pašalinkite kontekstiniame meniu išvardytas komandas. 

Intuityvūs įrankiai po ranka 
 

 
Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie juostelės 
skirtukai atsiranda ir išnyksta, atsižvelgiant į 
tai, ką darote. 
 
Pvz., kai įterpiate ar pasirenkate vaizdo įrašą, 
skirtukai Vaizdo įrašų įrankiai: leidimas 
ir Formatavimas rodomi automatiškai. Jie 
rodomi, todėl galite taikyti formatavimą ar 
nustatyti vaizdo įrašo leidimo parinktis. Šio 
tipo kontekstiniai skirtukai rodomi kiekvieną 
kartą, kai įterpiate arba pasirenkate 
paveikslėlį, diagramą, lentelę, „WordArt“ ar 
kitą objektą. 
 
Kai dirbdami su skaidre spustelėjate skaidrės 
foną dešiniuoju pelės mygtuku, rodomas 
dešiniojo pelės mygtuko meniu, kuriame yra 
užduočių parinktys. 
 
Panašiai, automatiškai rodomas mažas 
įrankių meniu, kai norite atlikti sparčias 
su tekstu susijusias užduotis, pvz., įtraukti 
ženklelį arba tekstui taikyti paryškintą šriftą.

Jei norimos įtraukti komandos sąraše nėra, pereikite į juostelės skirtuką, kuriame 
yra reikiamas mygtukas, tada ten jį spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku. 
Kontekstiniame meniu spustelėkite Įtraukti į sparčiosios prieigos įrankių juostą.  



Temų pakeitimai  
 
 
Kai pritaikote įtaisytąją temą ir norite keisti spalvas ir šriftus, dabar pradžios ekrane 
arba skirtuke Dizainas galite rinktis iš dizainerio parinktų temos variantų. 

Naujas numatytasis skaidrės 
dydis 
 
 
Dauguma pasaulio televizijos transliacijų ir vaizdo įrašų tapo plačiaekraniais ir HD 
formato, taip pat ir „PowerPoint“. Ankstesnėse versijose skaidrių formatas buvo 4:3. 
Programoje „PowerPoint 2013“ 16:9 yra naujas numatytasis formatas, bet jį galite 
pakeisti skirtuke Dizainas. 
 
Jei su skaidrėmis dirbate senesnėse „PowerPoint“ versijose ar pristatote naudodami 
senesnius monitorius ar projektorius, norėsite grąžinti skaidrių formatą 4:3. 
Norėdami tai padaryti, spustelėkite Dizainas > Skaidrės dydis, tada pasirinkite 4:3 
arba nustatykite pasirinktinį dydį.Jei nematote tinkamo derinio, skaidrių ruošinio rodinyje visada galite tinkinti 

temos spalvas, šriftus ir efektus.  
 
Spustelėkite Rodymas > Skaidrių ruošinys ir grupėje Fonas pamatysite parinktis 
Spalvos, šriftai ir Efektai. 



Pranešėjo rodinys nustatomas 
automatiškai 
 
 
Jei ankstesnėse „PowerPoint“ versijose naudojote pranešėjo rodinį, galbūt būdavo 
sunku jį nustatyti. „PowerPoint 2013“ pašalino šią problemą, todėl dabar jį naudoti 
paprasčiau. 
 
Tereikia prijungti monitorių ir projektorių ir „PowerPoint“ automatiškai pritaikys 
tinkamus parametrus. Tačiau, jei reikia., galite valdyti ir rankiniu būdu (perjungti 
monitorių ir projektorių). 
 
Atkreipkite dėmesį, kad norint naudoti pranešėjo rodinį, nebereikia kelių monitorių. 
Dabar pranešėjo rodinyje galite iš anksto pasirengti ir naudoti visus įrankius 
naudodami tik vieną monitorių, nieko daugiau nereikia prijungti.

„PowerPoint“ jutikliniuose 
įrenginiuose 
 
 
Dabar „PowerPoint 2013“ galite naudoti ir jutikliniuose įrenginiuose, kuriuose 
įdiegta „Windows 8“. Įprastais lietimo gestais pateiktyje galite perbraukti, bakstelėti, 
pastumti, artinti ir tolinti bei slinkti.



Įrašykite pateiktį į debesį  
 
 
Debesis yra tarsi failų saugykla danguje. Prisijungti galite bet kada, naudodami 
internetą. Jei reguliariai keliaujate ar persikeliate iš vienos vietos į kitą, ir norite 
turėti prieigą prie savo failų, apsvarstykite galimybę saugoti failus debesyje. 
 
„OneDrive“ yra nemokama internetinė debesies tarnyba, kurioje galite saugiai 
pasiekti failus ir juos bendrinti su kitais. Norint prisijungti prie „OneDrive“ reikia tik 
nemokamo „Microsoft“ abonemento.

Prisijunkite prie „Office“ 
 
 
Norėdami pradėti įrašyti, bendrinti ir saugoti failus debesyje, prisijunkite prie 
„Microsoft Office“.  
 
„PowerPoint“ ar bet kurios kitos „Office“ programos viršutiniame dešiniajame 
juostelės kampe ieškokite savo vardo. Kai prisijungsite, galėsite perjungti 
abonementus ir keisti profilį. 



Kaip dirbti su žmonėmis, kurie neturi 
„PowerPoint 2013“ 
Štai keletas dalykų, kurių reikia nepamiršti bendrinant failus arba jais keičiantis su 
žmonėmis, kurie naudoja senesnę „PowerPoint“ versiją.

Programoje 
„PowerPoint 2013“... Kas įvyksta? Ką turėčiau daryti?

Atidarote pateiktį, kuri buvo 
sukurta „PowerPoint 2007“ 
arba senesne versija. 
 

„PowerPoint 2013“ pavadinimo juostoje pamatysite žodžius [Suderinamumo 
režimas]. Taip parnešama, kad dabar pateiktis įrašyta senesniu failo formatu, 
kuris neatpažįsta naujesnę funkcijų, pvz., įdėtųjų vaizdo įrašų, naujų perėjimo 
efektų, sekcijų ir kt. 

Jei norite naudoti visas prieinamas „PowerPoint 2013“ funkcijas, turite pakeisti 
pateikties failo formatą į naujausią.

Galite ir toliau dirbti suderinamumo režimu. Tačiau, jei tie, su kuriais 
bendrinate pateiktį, nenaudoja „PowerPoint 2007“ arba ankstesnės versijos, 
geriausia pakeisti failo formatą į naujausią.  

Jei norite pakeisti failo formatą, spustelėkite Failas > Informacija > 
Konvertuoti.

Pateiktį įrašote kaip 
„PowerPoint“ 2013. 

Jei kolega atidaro „PowerPoint 2013“ pateiktį programoje „PowerPoint 2007“ 
arba senesnėje versijoje, rodomas raginimas su saitu atsisiųsti nemokamą 
suderinamumo paketą. Kad galėtų atidaryti naujo formato pateiktis ir 
su jomis dirbti, jiems reikia suderinamumo paketo. Jei į pateiktį įtraukėte 
naujų „PowerPoint 2013“ funkcijų ar formatavimo, kolega (naudojantis 
„PowerPoint 2007“ arba senesnę versiją) matys įspėjimą apie nepalaikomas 
funkcijas.

Prieš bendrindami „PowerPoint 2013“ pateiktį su kolegomis, kurie naudoja 
ankstesnes „PowerPoint“ versijas, paleiskite suderinamumo tikrintuvo 
įrankį. Norėdami patikrinti suderinamumą, programoje „PowerPoint 2013“ 
spustelėkite Failas > Informacija > Tikrinti, ar yra problemų > Tikrinti 
suderinamumą.  
Įrankis praneš, kokios naujos „PowerPoint 2013“ funkcijos nepalaikomos 
senesnėse versijose. Tada galėsite nuspręsti, ar norėsite pašalinti šias funkcijas, 
kad būtų išvengta įspėjimų ankstesnėse „PowerPoint“ versijose.

Pateiktį įrašote kaip 
„PowerPoint 2007“ ar 
ankstesnės versijos failą. 

Jei kolega atidarys pateiktį naudodamas „PowerPoint 2007“ arba senesnę 
versiją, failas bus atidarytas įprastai – nereikės jokio suderinamumo paketo.  

Jei į pateiktį įtraukėte naujų „PowerPoint 2013“ funkcijų ar formatavimo, 
kolega matys įspėjimus apie nepalaikomas funkcijas, formatavimą arba faile 
gali būti nerodoma funkcija, gali nepavykti redaguoti objektų.

Nieko nereikia daryti.  

Jums įrašius failą senesniu „PowerPoint“ failo formatu, suderinamumo 
tikrintuvas bus vykdomos automatiškai ir įspės apie visas nepalaikomas 
funkcijas.


