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Предноста на Power Point (ПП) презентацијата 

 
• Прегледност 
• Атрактивност 
• Плански настап 
• Заштедува време   

 



Правила за користење 

• Се користи како помошно средство не како учебник 
• Потребно е да се направи јасна и едноставна 

 



Правилото 7х7 

 
 

• Не повеќе од 7 реда 
 
• Не повеќе од 7 збора во ред  
 

 



Изработка на слајдови 

 
• НЕ КОРИСТЕТЕ ГОЛЕМИ БУКВИ – ТЕШКИ СЕ ЗА ЧИТАЊЕ 
• Главната поента се пишува со поголеми букви 
• Не користете премногу мали букви 

• Стандардните фонотови се најдобри 
 

 
 
 

 



Користење на боите 

• Користете бои на фонтот кои се во јасна контраст со позадината 
          - напр. плав фонт на бела позадина. 
•  Користете бои кои се логично поврзани со структурата на 

презентацијата. 
           - напр. светло кафен наслов и светло кафен текст 
• Користете бои за нешто да нагласите – но само повремено 
• Пожелно е црвената да се одбегнува 
 



Бои на слајдовите 

- Користете  умерени бои 
- Создадете контраст помеѓу текстот и позадината 
-  Не користете жолта или портокалова боја (никој нема да може 
да прочита) 

 



Големината на буквите 

• Најдобар фонт  - 18-24  за текстот  
                                   и до 36 за насловите 
• Графиконите треба да бидат едноставни и големи 
• Именувајте ги јасно графиконите, сликите и мапите  
 
 



Добра презент ација 

• Внимаваме да нема: 
 

• ----  Премногу слики 
• ----  Премногу текст 
• ----  Неусогласеност на звукот со сликата 
• ----  Премногу фонтови и бои 
• ----  Преголема количина на податоци 
• ----  Премногу анимации 

 
 

 



Вака НЕ треба да изгледа слајдот 

 
Скоро две третини од оние што гласаа на вчерашниот референдум 
во Словенија се изјаснија против истополните бракови. Од милион 
и седумстотини гласачи на референдумот излегоа 36 насто. 
Словенечкиот парламент во март годинава го редефинира бракот 
како „заедница на двајца возрасни“, а не како што претходно беше 
„заедница на маж и жена“ и им дозволи на хомосексуалните 
парови да можат да усвојуваат деца. Но, конзервативните 
организации поддржани од Католичката црква инсистираа на 
спроведување референдум. 



Вака не треба да изгледа слајдот 



Не сакаме ваков резултат 

• Презентацијата треба да предизвика интерес не здодевност 



Како да се заврши презентацијата 

• - Обидете се да бидете ефектни и со силна завршна порака 
• - Сумирајте ги Вашите тези  
• - Поттикнете ја публиката да поставува прашања 
• - Не ја завршувајте презентацијата многу нагло 
• - Најавете што понатаму со истражувањето 
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