PROIECT POWERPOINT
Se dă textul:
" Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români sau unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România. Etape preliminare au fost Mica Unire din
1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și dobândirea independenței în urma războiului din 1877-1878,
pe fondul renașterii naționale a românilor în parcursul secolului al XIX-lea.
Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din urmă, a Transilvaniei cu Regatul României (așa-zisul Vechi
Regat) a dus la constituirea României Mari. Ea a fost scopul intrării României în Primul Război Mondial de
partea Antantei și a fost favorizată de mai mulți factori istorici:
 acțiunea politică decisivă a elitelor din Regatul României și din Austro-Ungaria în conjunctura
favorabilă de la sfârșitul Primului Război Mondial
 prăbușirea Imperiului Austro-Ungar și a Imperiului Rus
 afirmarea principiului autodeterminării și a celui al naționalităților pe plan internațional, în contextul
prezenței pe scară largă a sentimentului național în rândul populației românești.
Marea Unirea este legată inexorabil de personalitățile regelui Ferdinand, reginei Maria și omului de
stat Ionel Brătianu. Încheiată de facto la 1 decembrie 1918 odată cu unirea Transilvaniei, recunoașterea
diplomatică a solicitat eforturi pe parcursul următorilor ani. În ciuda constituirii ei într-un scop esențial al
politicii externe în următoarele două decenii, recunoașterea din partea Uniunii Sovietice nu a venit niciodată,
iar dinspre ea avea să vină în 1940 ultimatumul care a pus în acțiune dezmembrarea României Mari în
avantajul Uniunii Sovietice, Bulgariei și Ungariei.
Noua întindere a statutului și noua structură socio-economică au produs schimbări fundamentale ale
sistemului politic. Din cele două partide mari ale Vechiului Regat a supraviețuit doar Partidul Național
Liberal, căruia în perioada interbelică i s-a opus Partidul Național Țărănesc, condus de Iuliu Maniu. Viața
culturală a cunoscut o perioadă de efervescență fără precedent, manifestată în artă și știință.
Din câștigurile teritoriale ale anului 1918, doar Transilvania și Bucovina de Sud au rămas României după cel
de-al Doilea Război Mondial. Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herței au fost încorporate URSS,
iar Cadrilaterul a rămas Bulgariei.
În anul 1990, după abolirea regimului comunist, parlamentul dominat de FSN a refuzat propunerea venită din
partea opoziției, de a adopta ziua de 22 decembrie drept sărbătoare națională a României. Pe
fondul confruntărilor interetnice de la Târgu Mureș din martie 1990 și a mineriadei din 13-15 iunie 1990,
Parlamentul României a adoptat la 31 iulie 1990 legea nr. 10 din 1990, prin care a fost abrogată Hotărârea
Consiliului de Miniștri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare
națională și a proclamat în locul ei ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională.[1] Legea 10 din 1990 nu
precizează semnificația sau motivul alegerii zilei de 1 decembrie drept zi națională a României. Ideea unirii
Moldovei cu România, deși neasumată de niciunul dintre cele două state, a rămas prezentă în discursul
public din România și Republica Moldova."

Textul îl găsiţi digital aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Unire
Deschideţi PowerPoint, creaţi o prezentare nouă, pentru textul de mai sus, pe care o salvaţi în
folderul clasei voastre cu numele Marea Unire.
Sarcina voastră este de a realiza o prezentare atractivă îndeplinind cerinţele de mai jos.
1. Inseraţi 7 diapozitive. Fiecărui diapozitiv îi aplicaţi un design personalizat astfel:
a) primul diapozitiv va avea fundal alb, în care introduceţi 4 forme geometrice la alegere şi
titlul "100 de ani de la Marea Unire", aspect de tip Doar titlu;
b) al 2-lea şi al 3-lea diapozitiv vor avea fundal de culoare albastră şi vor conţine un cerc, în
colţul din dreapta jos, în care va fi numărul paginii, aspect de tip Conţinut cu legendă.
Indiciu: Când desenaţi forma, pentru a obţine un cerc, ţineţi tasta Shift apăsată;
c) al 4-lea şi al 5-lea diapozitiv vor avea fundal de culoare galbenă şi vor conţine un pătrat, în
colţul din dreapta jos, în care va fi numărul paginii, aspect de tip Necompletat;
d) al 6-lea şi al 7-lea diapozitiv vor avea fundal de culoare roşie şi vor conţine o steluţă, în
colţul din dreapta jos, în care va fi numărul paginii, aspect de tip Titlu şi conţinut;
- Salvaţi.
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2. Cerinţe pentru diapozitivele 2 şi 3.
a) Căutaţi pe Internet minim 4 imagini sugestive temei alese pe care le veţi introduce în partea
dreaptă a diapozitivelor, ca în exemplul de mai jos. Aceste imagini vor fi însoţite de un titlu
sugestiv şi de text pe care-l preluaţi din fragmentul dat. Textul trebuie să aibă legătură cu
imaginile.
b) Pentru fiecare obiect (imagine sau căsuţă de text) aplicaţi o bordură la alegere, de grosime
minim 1pct, culori diferite.
c) Stabiliţi fontul Georgia pentru textul din ambele diapozitive.
d) Aplicaţi textului o animaţie.
e) formataţi 2 dintre imagini astfel încât să fie alb-negru.
f) Încadraţi imaginile într-un chenar punctat, de grosime 3pct şi culoare portocalie.
-Salvaţi.

Ex.
3. Cerinţe pentru diapozitivele 4 şi 5
a) Căutaţi pe Internet minim 6 imagini, despre Marea Unire sau 100 de Ani de la Marea
Unire, pe care le veţi introduce în cele două diapozitive. Aveţi un exemplu mai jos.

b) Aplicaţi un efect de Recolorare pentru 2 dintre imagini.
c) Pentru celelate imagini din diapozitive aplicaţi Stiluri imagine la alegere.
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d) Fiecare imagine va avea o animaţie: un efect de intrare Romb, o Cale de Mişcare la
alegere şi un efect de Ieşire Jaluzele.
e) Stabiliţi setările necesare, pentru fiecare imagine, astfel efectul de intrare să respecte
condiţiile: Pornire După precedentul, cu o Întârziere de 3 secunde, Viteză foarte repede.
- Salvaţi.
4. Cerinţe pentru diapozitivele 6 şi 7
a) În diapozitivul 6 inseraţi un tabel cu 2 coloane şi 5 linii. Liniile vor avea culoare albă şi
grosime de 3pct. Tabelul nu va avea borduri în stânga, sus şi dreapta.
b) Prima linie a tabelului va fi completată astfel: în prima celulă veţi scrie text Anul, în a2a
celulă textul Fapte.
c) În prima coloană, sub textul Anul introduceţi, în acestă ordine, anii, respectiv data: 1859,
1918, 1940, 31 iulie 1990.
d) În coloana a2-a, în fiecare celulă veţi introduce descrierea evenimentelor ce au avut loc în
acel an, respectiv la acea dată. Informaţiile necesare le găsiţi în textul dat.
e) Textul din tabel va avea culoare albă şi va fi aliniat la mijloc, cu centrare verticală.
f) Sub tabel inseraţi o imagine cu extensia .png care să conţină drapelul României.
g) În spatele imaginii introduceţi un dreptunghi cu Umplere de culoare albă, Transpareţă
50%. Astfel veţi scoate în evidenţă detaliile steagului. :)
Aveţi un exemplu de rezolvare mai jos.

h) În diapozitivul 7 introduceţi titlul Diagramă.
i) Sub titlu inseraţi o diagramă de tip Coloană grupată. Vor fi vizibile în diagramă 3 categorii
(pe colană, în tabelul Excel ce vi s-a deschis) şi 2 serii (pe linie, în tabelul Excel ce vi s-a
deschis). Numele categoriilor: Copii, Bărbaţi, Femei. Numele seriilor: număr
participanţi, cu drept de vot. Coloanele B şi C, începând cu celula B2, respectiv celula C2
vor conţine numere, la alegerea voastră. Atenţie! Copiii nu au drept de vot!
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Ex:
j) Coloanele care reprezintă numărul de participanţi vor avea culoarea galben deschis, iar
celelalte culoarea albastru deschis.
k) Adăugaţi etichete de date tuturor coloanelor.
- Salvaţi.
5. Inseraţi un diapozitiv care va fi finaliza prezentarea voastră.
6. Personalizaţi, după bunul plac prezentarea voastră, pentru a o face unică, dar nu modificaţi
rezlovările voastre de până acum.
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