
 
Намиране на това, от което имате нужда  
Щракнете върху произволен раздел на лентата, 
за да покажете неговите бутони и команди.

 
Използване на контекстуални раздели  
Някои раздели на лентата се появяват само когато имате нужда от тях. Например когато 
вмъкнете или изберете картина, се появява разделът Инструменти за картини > Формат.

 
Управляване на вашите 
презентации  
Щракнете върху раздела 
Файл, за да отворите, 
запишете, отпечатате 
и управлявате своите 
презентации.

 
Използване на екрана 
„Формат" 
Използвайте този удобен 
екран, за да приложите 
форматиране за снимки, 
видеоклипове, SmartArt, 
фигури и други обекти.

 
Увеличаване или 
намаляване на мащаба  
Плъзнете тази лента наляво 
или надясно, за да увеличите 
или намалите мащаба на 
слайда.

 
Преглед на още опции 
Щракнете върху тази стрелка, за да видите 
още опции в диалогов прозорец.

 
Показване на 
съдържанието, което искате  
Превключвайте изгледи или 
показвайте или скривайте 
бележки и коментари.

 
Имате нужда от още място? 
Щракнете тук или натиснете 
Ctrl+F1 , за да скриете или 
покажете лентата.

 
Получаване на помощ  
Щракнете тук или натиснете F1.

Ръководство за бързо стартиране 
Microsoft PowerPoint 2013 изглежда различно от предишните версии, така че ние създадохме това ръководство, 
което да ви помогне да намалите времето за обучение.



 
Търсене на онлайн шаблони и теми 
Въведете ключови думи в полето за търсене, за да 
намерите шаблони и теми онлайн в Office.com.

 
Използване на актуална тема 
Изберете вградена тема, за да започнете следващата си презентация. Те работят 
добре за презентации както на широк екран (16:9), така и на стандартен екран (4:3).

 
Отваряне на последна 
презентация 
Това осигурява лесен достъп 
до вашите последно отваряни 
презентации.

 
Започване от самото начало 
За да започнете нова 
презентация, щракнете върху 
„Празна презентация“.

 
Избиране на категория шаблони 
Щракнете върху категориите шаблони под полето за търсене, за 
да намерите някои от най-популярните шаблони на PowerPoint.

 
Намиране на други файлове 
Прегледайте, за да намерите 
презентации и други файлове, 
съхранявани на вашия 
компютър или в облака.

 
Варианти на теми 
Когато изберете тема, 
PowerPoint ви предлага 
варианти с различни цветови 
палитри и групи шрифтове.

 
Влизане в Office 
Влезте в своя акаунт 
и получете достъп до 
файловете, които сте записали 
в облака, от всяко място.

Ръководство за бързо стартиране 
Когато отворите PowerPoint 2013 за първи път, ще видите, че имате няколко възможности за избор за 
първи стъпки — използване на шаблон, тема, последно отварян файл или празна презентация.



Как да получите помощ 
с PowerPoint 2013 
 
 
Ако използвате по-ранни версии на PowerPoint, най-вероятно имате въпроси къде да 
намерите определени команди в PowerPoint 2013.  
 
Има много безплатни ресурси, които да ви помогнат да научите PowerPoint 2013, 
включително курсове за обучение, помощни теми и видеоклипове за първи стъпки 
и основни задачи. За да намерите тези материали, щракнете върху бутона „Помощ“ 
на PowerPoint (въпросителния знак) в горния десен ъгъл на прозореца на PowerPoint. 

Създаване на персонализирани 
раздели и групи в лентата 
 
 
Можете да създавате персонализирани раздели или групи в лентата и да добавите бутони 
с командите, които желаете. Щракнете с десния бутон върху произволен раздел или група 
на лентата и след това щракнете върху „Персонализиране на лентата“.  

След това добавете команди от полето Опции на PowerPoint. Например бихте могли 
да създадете раздел, наречен Чести, и след това да добавите някои от вашите най-често 
използвани команди към персонализирана група в този раздел.  
 
Ако допуснете грешка, можете да използвате бутона Начално състояние, за да се 
върнете към настройките по подразбиране ("фабрични").  
 
Някои по-стари команди на PowerPoint не се показват на лентата, но те все още 
са налични. В диалоговия прозорец Опции на PowerPoint щракнете върху 
Персонализиране на лентата и след това в списъка Избирай команди от изберете 
Команди не на лентата. Сега намерете командите, които искате, и ги добавете към 
персонализиран раздел или група на лентата.



Неща, които може да търсите 
Използвайте списъка по-долу, за да намерите някои от най-често използваните 
инструменти и команди в PowerPoint 2013. 

За да... Щракнете 
върху... И след това погледнете в...

Отворите, запишете, отпечатате, споделите, изпратите, експортирате, 
преобразувате или защитите файлове 

Файл Изглед Backstage (щракнете върху командите в левия екран). 

Добавите слайдове, приложите оформление, промените шрифтове, подравните 
текст или приложите бързи стилове

Начало Група „Слайдове“, „Шрифт“, „Абзац“, „Рисуване“ и „Редактиране“.

Вмъкнете таблици, изображения, фигури, графики SmartArt, WordArt, диаграми, 
коментари, горен и долен колонтитул, видео или аудио

Вмъкване Група „Таблици“, „Изображения“, „Илюстрации“, „Коментари“, „Текст“ 
и „Мултимедия“.

Приложите тема, промените цвета на дадена тема, промените размера на 
слайда, промените фона на слайд или добавите воден знак

Проектиране Групи „Теми“, „Варианти“ или „Персонализиране“.

Приложите или регулирате времето на преход Преходи Група „Преход“ и „Време“.

Приложите или регулирате времето на анимация Анимации Група „Анимация“, „Разширена анимация“ и „Време“. 

Стартирате слайдшоу, създадете слайдшоу, зададете монитори за използване 
с изгледа на представящия 

Слайдшоу Група „Стартирай слайдшоу“, „Настройване“ и „Монитори“. 

Проверите правописа, въведете и прегледате коментари или сравните 
презентации

Преглеждане Група „Проверка“, „Коментари“ и „Сравняване“.

Променяте изгледи, редактирате изглед на образец, покажете мрежите, 
водачите и линийките, увеличите, превключите между прозорци на PowerPoint 
и използвате макроси

Изглед Групи „Изгледи на презентация“, „Изгледи образци“, „Показване“, 
„Мащабиране“, „Прозорец“ и „Макроси“.



Достъп до често използвани 
команди  
 
 
Лентата за бърз достъп в горния ляв ъгъл на прозореца на PowerPoint е чудесно място да 
добавите бутони за команди, които ще използвате най-често. 
 
Щракнете върху падащата стрелка до лентата за бърз достъп, за да добавите или 
премахнете командите в контекстното меню. 

Интуитивни инструменти във 
вашите ръце 
 
 

Имайте предвид, че някои раздели се показват 
или изчезват, според това какво правите. 
 
Например когато вмъкнете или изберете 
видеоклип, автоматично се появяват разделите 
Инструменти за видео: Възпроизвеждане 
и Формат. Те се появяват, за да можете да 
приложите форматиране или да зададете 
опции за възпроизвеждане на видеоклипа. Тези 
видове контекстуални раздели се показват всеки 
път, когато вмъкнете или изберете картина, 
диаграма, таблица, WordArt или всякакъв друг 
обект. 
 
Когато работите върху слайд и щракнете 
с десния бутон върху фона на слайда, се появява 
менюто при щракване с десния бутон, което 
е пълно с опции за задачи. 
 
По същия начин, минилентата с инструменти се 
показва автоматично – всеки път когато искате 
да изпълните бързи задачи, свързани с текст, 
например задаване на отстъп за водещ символ 
или прилагане на получер шрифт във вашия 
текст.

Ако в списъка не е показана командата, която искате да добавите, преминете към раздела 
на лентата, където се намира бутонът, и след това щракнете с десния бутон върху него там. 
В контекстното меню щракнете върху Добави към лентата с инструменти за бърз достъп.  



Промени в теми  
 
 
Когато прилагате вградена тема и искате да промените цветовете и шрифтовете, сега 
можете да изберете от отбрани от проектанти варианти на теми от началния екран или 
от раздела Проектиране. 

Нов размер на слайд по 
подразбиране 
 
 
Много от световните телевизии и видеофилми преминаха на широкоекранен и HD 
формати, а така направи и PowerPoint. В предишните версии пропорцията на слайда 
беше 4:3. В PowerPoint 2013 новата стойност по подразбиране е 16:9, но можете да я 
промените от раздела Проектиране. 
 
Ако работите със слайдове в по-стари версии на PowerPoint или представяте на по-
големи монитори или проектори, ще поискате да върнете пропорцията на слайда на 
4:3. За да направите това, щракнете върху Проектиране > Размер на слайда и след 
това изберете 4:3 — или можете да зададете собствен размер по избор.

Ако не виждате комбинация, която работи за вас, винаги можете да персонализирате 
цветовете, шрифтовете и ефектите на темата в Изглед на образец на слайд.  
 
Щракнете върху Изглед > Образец за слайд и ще видите опциите Цветове, 
Шрифтове и Ефекти в групата Фон. 



Настройката за изглед на 
представящия е автоматична 
 
 
Ако сте използвали изглед на представящия в предишни версии на PowerPoint, може 
да сте имали затруднения с настройката. PowerPoint 2013 оправя този проблем и прави 
настройката лесна. 
 
Всичко, което трябва да направите, е да свържете проектор и монитор и PowerPoint 
прилага правилните настройки за вас автоматично. Обаче можете също така да 
контролирате ръчно (превключване между монитор и проектор), ако се наложи. 
 
Отбележете, че изгледът на представящия вече не изисква няколко монитора. Сега 
можете да репетирате и използвате всички инструменти в изгледа на представящия 
от един монитор, без да свързвате нищо друго.

PowerPoint на сензорни устройства 
 
 
Сега можете да работите с PowerPoint 2013 на сензорни устройства, работещи 
с Windows 8. Като използвате типичните движения с докосване, можете да плъзгате 
бързо, да докосвате, да превъртате, да мащабирате и да се придвижвате панорамно 
из презентациите си.



Записване на презентацията ви 
в облака  
 
 
„Облакът“ е като място за съхранение на файлове в небето. Можете да стигнете до него 
винаги когато сте онлайн. Ако често пътувате или се местите от едно място на друго 
и ви трябва достъп до вашите файлове, помислете за съхраняване на вашите файлове 
в облака. 
 
OneDrive е безплатна онлайн услуга в облак, където можете защитено да получите 
достъп до и споделяте файлове с другите. Всичко, което е нужно за влизане в OneDrive, 
е безплатен акаунт в Microsoft.

Влизане в Office 
 
 
За да започнете да записвате, споделяте и съхранявате вашите файлове в облака, 
влезте в Microsoft Office.  
 
В PowerPoint или всяко приложение от Office потърсете името си в горния десен 
ъгъл на лентата. След като влезете, можете да превключвате акаунти и да променяте 
профила си. 



Как да работите с хора, които нямат 
PowerPoint 2013 
Ето някои неща, които да имате предвид, когато споделяте или обменяте 
файлове с хора, които използват по-стара версия на PowerPoint.

В PowerPoint 2013… Какво се случва? Какво трябва да направя?

Отваряте презентация, 
която е създадена 
в PowerPoint 2007 или 
по-ранна версия. 

В PowerPoint 2013 ще видите думите [Режим на съвместимост] на 
заглавната лента. Това ви показва, че тази презентация в момента се 
записва в по-стария файлов формат, който не разпознава новите функции, 
например вградени видеоклипове, нови ефекти за преход, раздели и други. 

Ако искате да използвате всички налични функции на PowerPoint 2013, 
трябва да преобразувате презентацията в най-новия файлов формат.

Можете да продължите работата в режим на съвместимост. Ако обаче 
никой, с когото споделяте презентацията, не използва PowerPoint 2007 
или по-ранна версия, е най-добре да преобразувате файла в най-новия 
формат.  

За да промените файла, щракнете върху Файл > Информация > 
Преобразуване.

Записвате презентация във 
формат на PowerPoint 2013. 

Ако колега отвори вашата презентация във формат PowerPoint 2013 
в PowerPoint 2007 или по-ранна версия, се появява подкана с връзка за 
изтегляне на безплатния пакет за съвместимост. Пакетът за съвместимост 
ще му бъде нужен, за да отвори и работи с презентации в новия формат. 
Ако сте включили нови функции или форматиране от PowerPoint 2013 във 
вашата презентация, вашият колега (който използва PowerPoint 2007 или 
по-ранна версия) ще види предупреждения за неподдържани функции.

Преди да споделите вашата презентация във формат на PowerPoint 2013 
с колеги, които използват по-ранни версии на PowerPoint, стартирайте 
инструмента за проверка за съвместимост. За да проверите за 
съвместимост в PowerPoint 2013, щракнете върху Файл > Информация > 
Проверка за проблеми > Проверка за съвместимост.  
Инструментът ви показва кои нови функции на PowerPoint 2013 не се 
поддържат в по-стари версии. След това можете да решите дали да 
премахнете тези функции, за да се избегнат предупреждения в по-ранните 
версии на PowerPoint.

Записвате презентацията 
си във формат на 
PowerPoint 2007 или 
по-ранна версия. 

Ако колега отвори презентацията в PowerPoint 2007 или по-ранна версия, 
файлът ще се отвори нормално — пакетът за съвместимост не е необходим.  

Ако сте включили нови функции или форматиране от PowerPoint 2013 
във вашата презентация, вашият колега ще види предупреждения за 
неподдържани функции, като форматирането или функциите може да не се 
появят във файла или е възможно обектите да не могат да се редактират.

Не е нужно да правите нищо непременно.  

Когато запишете своя файл във файловия формат на по-стари версии на 
PowerPoint, проверката за съвместимост ще се стартира автоматично и ще 
ви предупреди за всякакви неподдържани функции.


