
Επαναληπτική Άσκηση κεφ. 1-6 

1. Ανοίξετε μια καινούργια παρουσίαση στο Power Point. 

2. Αποθήκευσε την παρουσίαση με το όνομα «Επανάληψη» στο Desktop. 

3. Πρόσθεσε στην παρουσίαση 7 καινούργιες σελίδες (slides). 

4. Στην πρώτη ως τίτλο γράψε ‘Επανάληψη’ και υπότιτλο το όνομα και το 

επίθετο σου. 

5. Άλλαξε το μέγεθος των γραμμάτων του τίτλου σε 60. 

6. Άλλαξε την γραμματοσειρά του τίτλου σε Tahoma. 

7. Άλλαξε το χρώμα του τίτλου σε πράσινο.  

8. Εφάρμοσε έντονη γραφή και σκίαση στον τίτλο. 

9. Στο δεύτερο Slide πρόσθεσε ένα τρίγωνο, ένα τετράγωνο και ένα κύκλο. 

10. Άλλαξε το χρώμα από το τρίγωνο σε κόκκινο, το τετράγωνο κίτρινο και τον 

κύκλο σε πράσινο. 

11. Άλλαξε την γραμμή περιγράμματος από τον κύκλο σε διακεκομμένη 

γραμμή και πάχος 3. 

12. Ανάστρεψε κάθετα το Τρίγωνο. 

13. Στο επόμενο Slide δημιούργησε 3 γραμμές και ένα βέλος. 

14. Άλλαξε το χρώμα από το βέλος σε πορτοκαλί . 

15. Πρόσθεσε shadow στο τρίγωνο. 

16. Περίστρεψε το τετράγωνο. 

17. Ομαδοποίησε(Group) το τρίγωνο και το τετράγωνο. 

18. Στο Slide με τα σχήματα πρόσθεσε τίτλο Σχήματα. 

19. Άλλαξε την γραμματοσειρά σε Tahoma και μέγεθος γραμμάτων σε 45 και 

χρώμα κίτρινο. 

20. Πρόσθεσε αρίθμηση των σελίδων. 

21. Σε όλες τις διαφανείς εμφανίστε την ημερομηνία να μην αλλάζει 

αυτόματα. 

22. Πρόσθεσε footer με το όνομα σου σε όλες τις διαφανείς. 

23. Εφάρμοσε σε όλες τις διαφανείς πάνω αριστερά μια φωτογραφία με 

σκύλο. 

 



24. Στο τρίτο slide δημιούργησε μια γραφική παράσταση (στηλών -column) με 

τα πιο κάτω δεδομένα. 

 History Biology Music 

Student A 99 98 100 
Student B 58 65 70 

Student C 85 89 99 
Student D 76 82 96 

Student E 92 74 98 

Student F 50 65 45 
Student G 65 65 74 

 

25. Πρόσθεσε τίτλο στην γραφική παράσταση «Grades» 

26. Εμφάνισε τα Data Labels στην γραφική παράσταση. 

27. Άλλαξε το background της γραφικής παράστασης  σε γαλάζιο. 

28. Άλλαξε τον τύπο της γραφική παράστασης σε pie. 

29. Στην επόμενη διαφάνεια δημιούργησε τον πιο κάτω πίνακα: 

Μάθημα: Ιστορία Μαθηματικά Μουσική 

Μαρία 17 15 20 

Σωτήρης 19 19 20 

Ιωάννα 18 16 19 

Γιάννης 19 20 20 

Κατερίνα 19 18 20 

Στάθης 20 20 20 

 

30.  Άλλαξε το περίγραμμα όλων των κελίων του πίνακα σε διακεκομμένη 

γραμμή πάχος 2 . 

31. Πρόσθεσε σκίαση χρώμα πράσινο στην πρώτη γραμμή του πίνακα. 

32. Άλλαξε το layout από την τέταρτη διαφάνεια σε Blank. 

33. Στο πέμπτο  slide γράψε μια λίστα από ονόματα. 



34. Πρόσθεσε τίτλο στην διαφάνεια η «Τάξη μου». Άλλαξε το μέγεθος σε 52 

και χρώμα μοβ 

35. Άλλαξε την λίστα με τα ονόματα από μικρά γράμματα σε κεφάλαια 

γράμματα. 

36. Εφάρμοσε στο κάθε όνομα της λίστας και ένα διαφορετικό χρώμα. 

37. Άλλαξε την στοίχιση τις λίστας από αριστερά στα δεξιά. 

38. Άλλαξε την απόσταση μεταξύ των ονομάτων σε 2. 

39.  Άλλαξε την λίστα από Bullet Points σε Numbering. 

40. Άλλαξε το χρώμα της αρίθμησης σε μπλε. 

41. Άλλαξε την στοίχιση τις λίστας στο κέντρο. 

42. Διάλεξε ένα από τα Design Template που σου αρέσει και εφάρμοσε το σε 

όλα τα slides. 

43. Στο πέμπτο Slide πρόσθεσε στις σημειώσεις του ομιλητή(Presenter Notes) 

«Να μην ξεχάσω να προσθέσω φωτογραφία». 

44. Προσθέστε ακόμα ένα slide με διάταξη τίτλου και δυο σειρές bullet points 

στο τέλος της παρουσίασης. 

45. Προσθέστε ακόμα ένα slide με διάταξη φωτογραφίας και τίτλου(Picture 

and Content). 

 

 

 


