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Šiame vadove 

„Microsoft PowerPoint 2010“ labai skiriasi nuo „PowerPoint 2003“, todėl sukūrėme šį vadovą, kad padėtume jums greičiau išmokti naudotis naująja 
programa. Perskaitykite jį, kad sužinotumėte, kokios yra pagrindinės naujosios sąsajos dalys, raskite nemokamą „PowerPoint 2010“ mokymą ir funkcijų, pvz., 
dialogo langą Spaudinio peržiūra arba Parinktys, sužinokite, kaip keistis pateikčių failais su žmonėmis, kurie dar nenaudoja „PowerPoint 2003“, ir kaip gauti 
prieigą prie makrokomandų ir kitų išplėstinių funkcijų. 

Sparčiosios prieigos įrankių juosta 
Čia rodomos komandos visada matomos. Į šią įrankių juostą 
galite įtraukti savo mėgstamiausias komandas. 

Juostelės slėpimas 
Reikia daugiau erdvės 
ekrane? Spustelėkite šią 
piktogramą arba paspauskite 
CTRL + F1, kad slėptumėte 
arba rodytumėte juostelę. Dialogo langų vykdyklės 

Jei matote dialogo lango vykdyklės 
piktogramą (  ) šalia bet kurios 
juostelės grupės žymos, spustelėkite 
ją ir atidarykite dialogo langą, 
kuriame yra daugiau šios grupės 
parinkčių. 

Rodinių perjungimas 

Spustelėkite šiuos mygtukus, kad 
dabartinė pateiktis būtų rodoma 
rodiniuose Paprastas, Skaidrių 
rūšiuotuvas, Skaitymo rodinys arba 
Skaidrių demonstravimas. 

Skirtukas Skaidrės 
Pereikite prie bet kurios 
pateikties skaidrės spustelėję 
jos miniatiūrą. 

„Backstage“ rodinys 
Spustelėkite Failas, kad 
atidarytumėte „Backstage“ 
rodinį, kuriame galite 
atidaryti, įrašyti, spausdinti 
valdyti savo „PowerPoint“ 
failus.  

Norėdami išeiti iš 
„Backstage“ rodinio 
spustelėkite bet kurį 
juostelės skirtuką. 

Juostelės grupės 
Kiekviename juostės skirtuke yra grupių, o kiekvienoje grupėje – 
susijusių komandų rinkinys. Grupėje Paragrafas yra komandų, skirtų 
sąrašui su ženkleliais bei numeruotam sąrašui kurti ir tekstui centruoti. 

Juostelės skirtukai 
Spustelėkite bet kurį juostelės skirtuką, kad 
būtų rodomi jo mygtukai ir komandos. 

Pastabų sritis 
Čia įveskite dabartinės 
skaidrės pastabas ir išsamią 
informaciją, kurią galėsite 
naudoti pristatydami pateiktį. 

© „Microsoft Corporation“, 2010. 

Visos teisės ginamos. 
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Kaip pradėti darbą su „PowerPoint 2010“ 

Jei ilgai naudojote „Microsoft PowerPoint 2003“, be abejonės turėsite 
klausimų, kaip rasti „PowerPoint 2003“ komandas ir įrankių juostos 
mygtukus programoje „PowerPoint 2010“. 

Galime pateikti daug nemokamų išteklių, kurie padės jums išmokti 
naudotis „PowerPoint 2010“, įskaitant mokymosi kursus ir juostelės 
meniu vadovus. Norėdami rasti šią medžiagą, spustelėkite skirtuką Failas 
pagrindinės programos lange, tada spustelėkite Žinynas. Tada dalyje 
Palaikymas spustelėkite Pradžia. 

Kur yra mano meniu ir įrankių juostos? 

Programoje „PowerPoint 2010“ pagrindinės programos lango viršuje yra 
plati juosta. Tai juostelė, kuri pakeičia senąjį meniu ir įrankių juostas. 
Kiekviename juostelės skirtuke yra skirtingi mygtukai ir komandos, 
suskirstyti į juostelės grupes. 

Atidarius „PowerPoint 2010“ rodomas juostelės skirtukas Pagrindinis 
Šiame skirtuke yra daug dažniausiai programoje „PowerPoint“ naudojamų 
komandų. Pavyzdžiui, pirmas dalykas, kurį pamatysite kairėje skirtuko 
pusėje, yra grupė Mainų sritis su komandomis, skirtomis Įklijuoti, Iškirpti 
ir Kopijuoti, taip pat Formato kopijavimo priemonė. 

Tada grupėje Skaidrės rasite komandas, leidžiančias įterpti Naują skaidrę, 
ir komandas, leidžiančias pasirinkti Maketą. Grupėje Šriftas yra 
komandos, skirtos padaryti tekstą Paryškintąjį arba Pasvirąjį. 

Patarimas: kai kurie skirtukai rodomi juostelėje tik kai jų reikia, 
pavyzdžiui, jei įterpsite arba pažymėsite paveikslėlį, matysite skirtuką 
Paveikslėlio įrankiai, kuriame yra papildomas skirtukas Formatas. 

Atsidarančiame žiniatinklio puslapyje spustelėkite saitus į jus dominančius 
elementus. Iš esmės interaktyvusis juostelės meniu tikrai leidžia sutaupyti 
laiko. Spustelėjus bet kurią „PowerPoint 2003“ komandą jums nurodoma, 
kur tiksliai ši komanda yra programoje „PowerPoint 2010“. 
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Norėdami... Spustelėkite Tada ieškokite... 

Atidaryti, įrašyti, spausdinti, apsaugoti, siųsti arba konvertuoti failus  
„Backstage“ rodinyje (spustelėkite saitus kairėje šio rodinio 
pusėje) 

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

 Skaidrių, Šrifto, Paragrafo ir Piešimo grupėse 

Įterpti lentelių, paveikslėlių, „SmartArt“, vaizdo arba garso failų  Lentelių, Vaizdų, Iliustracijų ir Medijos grupėse 

Taikyti temą arba nustatyti fono stilių  Temų ir Fono grupėse 

Taikyti perėjimus arba koreguoti perėjimų laiką  Perėjimo prie kitos skaidrės ir Laiko planavimo grupėse 

Taikyti animacijas arba koreguoti animacijų laiką  Animacijos ir Laiko planavimo grupėse 

Pradėti arba nustatyti skaidrių demonstravimą  Pradėti skaidrių demonstravimą ir Nustatymo grupėse 

Tikrinti rašybą, įvesti komentarų arba palyginti pateiktis  Tikrinimo, Komentarų ir Palyginimo grupėse 

Keisti rodinius arba kurti skaidrių ruošinį  Pateikties rodinių ir Ruošinio rodinių grupėse 

Dalykai, kurių galbūt ieškojote 

Šioje lentelėje rasite dalį įprastų ir žinomų dalykų, kurių galbūt ieškojote programoje „PowerPoint 2010“. Nors šis sąrašas nėra išsamus, pradžiai jo pakaks. 
Norėdami rasti visų „PowerPoint 2010“ komandų sąrašą, spustelėkite skirtuką Failas, tada – Žinynas ir galiausiai – Pradžia. 
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Kur yra spaudinio peržiūra? 

Programos „PowerPoint 2010“ spaudinio peržiūra neberodoma atskirame 
lange. Ją rasite „Backstage“ rodinyje kartu su kitais naudingais su 
spausdinimu susijusiais parametrais. 

Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Spausdinti. Dešinėje lango 
pusėje galima peržiūrėti, kaip dabartinė pateiktis atrodys išspausdinta. 

Kur dingo Įrankiai | Parinktys? 

Ieškote programos parametrų, leidžiančių valdyti, kaip „PowerPoint“ taiso 
ir formatuoja įvedamą tekstą, kaip įrašomos pateiktys ir kur nustatomos 
saugos parinktys? 

Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Parinktys. Bus atidarytas 
dialogo langas „PowerPoint“ parinktys, kuriame galėsite tinkinti 
„PowerPoint“ parametrus ir nustatymus. 

Galite naudoti kairiąją lango pusę, kad pakoreguotumėte savo 
nustatymus, pvz., nustatytumėte, ar spausdinti visas skaidres, ar tik 
dabartinę, kiek skaidrių turėtų būti spausdinama viename puslapyje, ar 
skaidrės turėtų būti jungiamos, ar jos turėtų būti spausdinamos spalvotai, 
pilkio pustoniais, ar tiesiog nespalvotai. 

Jei norite nustatyti papildomas spausdinimo parinktis, spustelėkite 
skirtuką Dizainas, kad uždarytumėte „Backstage“ rodinį, tada grupėje 
Puslapio parametrai spustelėkite Puslapio parametrai. 

Dalis dialogo lango „PowerPoint“ parinktys parametrų taikoma tik 
„PowerPoint“. Kai kurie kiti nustatymai (pvz., spalvų schema) taikomi 
visoms kitoms „Microsoft Office 2010“ programoms, kurias įdiegėte. 
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Laikykite mėgstamas komandas po ranka 

Programos „PowerPoint“ lango 
viršutiniame kairiajame kampe 
esančioje sparčiosios prieigos 
įrankių juostoje pateikiamos 
nuorodos į dažnai naudojamas 
komandas. 

Į šią įrankių juostą įtraukus 
mygtukus visos mėgstamiausios 
komandos gali likti matomomis ir 
pasiekiamomis visą laiką, net 
perjungus juostelės skirtukus. 

Spustelėkite išplečiamąją rodyklę, esančią šalia greitosios prieigos įrankių 
juostos, kad įjungtumėte arba išjungtumėte bet kurias nuorodų meniu 
pateikiamas komandas. Jei komanda, kurią norite įtraukti, nerodoma 
sąraše, perjunkite į juostelės skirtuką, kuriame rodomas mygtukas, tada 
spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku. Rodomame nuorodų meniu 
spustelėkite Įtraukti į sparčiosios prieigos įrankių juostą. 

Kurkite savo juostelės skirtukus ar grupes 

Galite tinkinti juostelės komandas 
įtraukdami mygtukus į juostelės grupes, 
kur norite, kad jos būtų rodomos, arba 
sukurdami savo pasirinktinius juostelės 
skirtukus. 

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet 
kurią juostelės grupę, tada spustelėkite 
Tinkinti juostelę. Rodomame dialogo 
lange „PowerPoint“ Parinktys galite 
įtraukti komandas į savo skirtukus arba 
grupes. Pvz., galite sukurti skirtuką, 
pavadintą Dažniausios, ir įtraukti 
dažniausiai naudojamas komandas į 
pasirinktinę šio skirtuko grupę. 

Jei suklydote, nesijaudinkite. Mygtuku Nustatyti iš naujo galite atkurti 
numatytuosius (gamintojo) parametrus. 

Juostelėje rodomos ne visos senesnės „PowerPoint“ komandos, tačiau jos 
vis dar pasiekiamos. Jei jos labai reikalingos, paprasčiausiai įtraukite jas į 
juostelę arba sparčiosios prieigos įrankių juostą. 

Dialogo lango „PowerPoint“ parinktys sąraše Pasirinkti komandas iš 
pasirinkite Juostelėje nesančios komandos. Tada raskite norimą 
komandą ir įtraukite ją į pasirinktinį juostelės skirtuką arba grupę. 
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Supažindinimas su sparčiųjų klavišų 

patarimais 

„PowerPoint 2010“ pateikia juostelės nuorodas, vadinamas sparčiųjų 
klavišų patarimais, kad galėtumėte greitai atlikti užduotis, nenaudodami 
pelės. 

Ar vis dar veikia spartieji klavišai? 

Spartieji „PowerPoint 2003“ klavišai galimi ir „PowerPoint 2010“. Jei 
žinote klavišų seką, ją įveskite. Pavyzdžiui, CTRL + C tebekopijuoja 
pasirinktą informaciją į mainų sritį, o SHIFT + F10 rodo nuorodų meniu 
pristatant pateiktį. 

Galima naudoti daugelį senojo meniu spartintuvų. Pavyzdžiui, iš eilės 
spustelėjus ALT, T, O atidaromas dialogo langas „PowerPoint“ parinktys 
(anksčiau Įrankiai | Parinktys). Panašiai paspaudus ALT, I, P, C atidaroma 
sritis Iliustracijos (anksčiau Įterpimas | Paveikslėliai) ir t. t. 

Pradėjus rašyti klavišo ALT seką gali pasirodyti laukas: 

Jei žinote visą norimą klavišų seką, tęskite ir įveskite ją. Jei neatsimenate 
(arba niekada nežinojote) kurios nors ALT klavišų sekos, paspauskite ESC 
klavišą, kad atšauktumėte ir naudotumėte pagrindinius patarimus. 

Norėdami, kad sparčiųjų klavišų patarimai būtų rodomi juostelėje, 
paspauskite klavišą ALT. 

Norėdami perjungti juostelės skirtuką klaviatūra, paspauskite po skirtuku 
rodomos raidės klavišą. Čia rodomame pavyzdyje, turėtumėte paspausti 
N, kad atidarytumėte skirtuką Įterpti, G, kad atidarytumėte skirtuką 
Dizainas, K – kad atidarytumėte skirtuką Perėjimai ir taip toliau. 

Kai perjungsite į juostelės skirtuką tokiu būdu, visi galimi šio skirtuko 
sparčiųjų klavišų patarimai bus rodomi ekrane. Tada galite baigti seką 
paspausdami norimos naudoti komandos galutinį klavišą (arba klavišus). 

Norėdami grįžti vienu sekos lygiu atgal, paspauskite klavišą ESC. Padarius 
taip daug kartų iš eilės sparčiųjų klavišų patarimų režimas atšaukiamas. 
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Kaip dirbti su žmonėmis, neturinčiais „PowerPoint 2010“ 

„PowerPoint 2010“ (ir „PowerPoint 2007“) pateikčių failai įrašomi nauju formatu. Jei žmonės, su kuriais dirbate, naudoja kitas „PowerPoint“ versijas, 
nesijaudinkite – vis tiek galėsite atidaryti ir redaguoti senesnes pateiktis naudodami „PowerPoint 2010“ ir bendrinti savo failus su žmonėmis, kurie dar neturi 
„PowerPoint 2010“. 

Programoje 

„PowerPoint 2010“... 
Kas atsitinka? Ką turėčiau daryti? 

Atidarote pateiktį, sukurtą 
naudojant programą „PowerPoint 
2003“. 

„PowerPoint 2010“ programos lango pavadinimo juostoje bus rodomi žodžiai 
[Suderinamumo režimas]. 

  

  

Taip žinosite, kad nors ir naudojate „PowerPoint 2010“, techniškai dar vis dirbate su 

ankstesniu failo formatu ir kad negalėsite redaguoti naujųjų „PowerPoint 2010“ funkcijų, 

pvz., figūrų stilių arba „WordArt“, kol konvertuosite failą į „PowerPoint 2010“ failo formatą. 

Norėdami išeiti iš suderinamumo režimo ir konvertuoti 
„PowerPoint 2003“ failą į naująjį „PowerPoint 2010“ formatą, 
spustelėkite skirtuką Failas, tada – Informacija, 
tada spustelėkite Konvertuoti. 

Prieš konvertuodami failą, pasvarstykite, ar jums reikės 
ar jums vis dar reikia bendrinti savo pateiktį su žmonėmis, 
naudojančiais „PowerPoint 2003“ (ar net senesnę versiją). 
Jei taip, galite toliau dirbti suderinamumo režimu, kad 
negalėtumėte naudoti naujųjų funkcijų, kurių senesni failo 
formatai nepalaiko. 

Įrašote savo pateiktį kaip 
„PowerPoint 2010“ failą. 

Jei kas nors atidarys pateiktį naudodamas programą „PowerPoint 2003“, bus rodomas 
saitas su raginimu atsisiųsti nemokamą suderinamumo paketą (jei naujausios pataisos ir 
pakeitimų paketai jau įdiegti). Suderinamumo paketas būtinas norint atidaryti ir redaguoti 
„PowerPoint 2010“ pateiktis naudojant „PowerPoint 2003“. 

Jei savo pateiktyse esate naudoję naująsias „PowerPoint 2010“ funkcijas ar formatavimą, 

pvz., figūros stiliai arba „WordArt“, „PowerPoint 2003“ vartotojams gali būti rodomi 

perspėjimai apie nepalaikomas funkcijas, formatavimas ar funkcija gali būti nerodomi faile 

arba objektai gali būti neredaguotini. 

Jei manote, kad „PowerPoint 2003“ vartotojams reikės atlikti 
veiksmų jūsų „PowerPoint 2010“ pateiktyje, turėtumėte paleisti 
suderinamumo tikrintuvo įrankį ir įsitikinti, kad failas tokiems 
vartotojams bus rodomas tinkamai. 

Norėdami patikrinti suderinamumą spustelėkite skirtuką Failas, 
tada – Informacija, tada – Tikrinti, ar yra problemų ir galiausiai 
– Tikrinti suderinamumą. Įrankis nurodys, kurių naujų 
„PowerPoint 2010“ funkcijų senesnės versijos nepalaiko. Tada 
galėsite nuspręsti, ar pašalinti šias funkcijas, kad išvengtumėte 
įspėjimų programoje „PowerPoint 2003“. 

Įrašote savo pateiktį kaip 
„PowerPoint 2003“ failą. 

Jei kas nors atidarys pateiktį naudodamas programą „PowerPoint 2003“, failas atsidarys 
įprastai – suderinamumo paketo naudoti nereikės. 

Jei savo pateiktyse esate naudoję naująsias „PowerPoint 2010“ funkcijas ar formatavimą, 

pvz., figūros stiliai arba „WordArt“, „PowerPoint 2003“ vartotojams gali būti rodomi 

perspėjimai apie nepalaikomas funkcijas, formatavimas ar funkcija gali būti nerodomi faile 

arba objektai gali būti neredaguotini. 

Nebūtina nieko daryti. 

Įrašius failą senesniu „PowerPoint 2003“ failo formatu, 

suderinamumo tikrintuvas bus paleistas automatiškai ir įspės 

apie bet kurias nepalaikomas funkcijas. Tada galėsite atlikti 

visus būtinus failo dizaino keitimus. 
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Garso įrašo įtraukimas į pateiktį 
Norint įrašyti ir perklausyto garso įrašą, kompiuteryje turi būti garso 
plokštė, mikrofonas ir garsiakalbiai. Kai į skaidrę įtraukiate garso įrašą, 
skaidrėje rodoma garso įrašo piktograma. Galite spustelėti šią 
piktogramą, kad paleistumėte garso įrašą, arba nustatyti, kad garso įrašas 
būtų leidžiamas automatiškai. 

Norėdami įtraukti garso įrašą į rodomą skaidrę, spustelėkite skirtuką 
Įterpti. Tada grupėje Medija spustelėkite rodyklę, esančią po Garso 
įrašas. Tada atlikite vieną iš šių veiksmų: 

Spustelėkite Garso įrašas iš failo, raskite aplanką, kuriame yra jūsų 
norimas įtraukti garso įrašo failas, ir spustelėkite jį du kartus. 

Spustelėkite Iliustracijų garso įrašas, raskite norimą garso įrašą 
užduočių srityje Iliustracijos, spustelėkite šalia garso įrašo failo 
esančią rodyklę, tada spustelėkite Įterpti. 

Norėdami perklausyti garso įrašą, spustelėkite mygtuką Leisti/
esantį po garso įrašo piktograma, rodoma jūsų skaidrėje. 

Raskite patobulintas funkcijas 

Jei planuojate nuolat naudoti „PowerPoint 2010“ kurdami 
makrokomandas arba „Microsoft Visual Basic for Applications“ (VBA) 
sprendimus, galite įtraukti skirtuką Kūrėjas į „PowerPoint“ juostelę. 

Juostelėje spustelėkite skirtuką 
Failas, tada spustelėkite Parinktys. 
R o d o m a m e  d i a l o g o  l a n g e 
„PowerPoint“ parinktys spustelėkite 
Tinkinti juostelę, tada sąraše, kuris 
rodomas dešinėje, pažymėkite žymės 
langelį Kūrėjas. Spustelėkite Gerai, 
kad uždarytumėte dialogo langą 
„PowerPoint“ parinktys. 

Skirtukas Kūrėjas bus rodomas į 
dešinę nuo juostelės skirtuko Rodinys. 

Patarimas: jei norite tik įrašyti 
makrokomandas „PowerPoint 2010“, 
jums nereikia įtraukti skirtuko 
Kūrėjas. Tiesiog spustelėkite skirtuką 
Rodinys, tada ieškokite grupės 
Makrokomandos dešinėje. 

Jei norite gauti informacijos, kaip įrašyti ir įtraukti pasakojimų ir laiko 
planavimą į „PowerPoint 2010“ pateiktį, paspauskite F1, kad 
atidarytumėte žinyną ir ieškokite informacijos apie įrašą ir 
pasakojimo bei laiko planavimo įtraukimą. 


