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Ushtrimi 1 

 

1. Të hapet programi për punë me prezantime. Të hapet prezantimi E-

commerce.ppt, që gjendet në diskun tuaj lokal. 

2. Pamja e sllajdeve të bëhet 33%. 

3. Të hapet prezantimi Shitorja.ppt.  

4. Të ruhet prezantimi Shitorja.ppt, në diskun tuaj lokal me emrin Lokacionet.ppt. 

5. Të mbyllet fajlli E-commerce.ppt. 

6. Të mbyllet fajlli Lokacionet.ppt. 

7. Të hapet prezantimi Ushtrimi.ppt. Të ruhet ky prezantim në diskun tuaj lokal, në 

formatin Template, me emrin Forma.pot. 

8. Të mbyllet programi për prezantime. 

9. Duke i shfrytëzuar prezantimet e gatshme të librarisë së programit, të fillohet me 

krijimin e një prezantimi. Duke e shfrytëzuar shabllonin Training, të krijohet një 

prezantim që mund të shfrytëzohet si projekt i gatshëm. Të ruhet ky prezantim me 

emrin Stervitjet.ppt. 

10. Të mbyllet prezantimi Stervitjet.ppt.     

11. Të hapet fajlli Lokacionet.ppt. Të ruhet ky prezantim në diskun tuaj lokal në 

formatin tekstor (Outline/RTF), me emrin Adresat.rft. 

 

Ushtrimi 2 

1. Të hapet prezantimi Shitorja.ppt, që ndodhet në diskun tuaj lokal. 

2. Pas sllajdit të dytë, të insertohet një sllajd i ri. 

3. Sllajdit të insertuar t’i aplikohet Layout-i titull dhe dy korniza për tekst. 

4. Të rregullohet pamja e sllajdeve në formën Slide Sorter. 

5. Sllajdi i dytë të zhvendoset pas sllajdit të fundit. 

6. Sllajdi me titull Prizren, t’i aplikohet Layout-i i titullit me dy korniza për tekst. 

7. Të kontrollohet pamja përfundimtare e prezantimit. 

8. Sllajdit të parë t’i bëhet prapavija me ngjyrë të kaltër. 

9. Duke rregulluar sllajdin modelues, të vendoset fotografia Elsa.jpg që ndodhet në 

diskun tuaj lokal, në këndin e sipërm-djathtas, ashtu që të paraqitet në të gjitha 

sllajdet, përveç në sllajdin e parë. 

10. Të ruhen ndryshimet e bëra në fajllin Shitorja.ppt. Të mbyllet prezantimi.  

11. Të hapet prezantimi E-commerce.ppt.  

12. Për të gjitha sllajdet e prezantimit, të aplikohet shablloni dizajnues i sllajdeve me 

emrin Clouds.pot. 

13. Vetëm për sllajdin e parë të prezantimit të aplikohet shablloni dizajnues Ripple.pot. 

14. Të mbyllet prezantimi E-commerce.ppt, duke i ruajtur ndryshimet e bëra.  

15. Të hapet prezantimi Udhëtimi.ppt. 

16. Për të gjitha sllajdet e këtij prezantimi të aplikohet shablloni dizajnues i sllajdeve 

Forma.pot, i krijuar në ushtrimin 1. 

17. Të ruhen ndryshimet e bëra në prezantim dhe të mbyllet programi PowerPoint. 
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Ushtrimi 3 

1. Të hapet prezantimi me emrin Ushtrimi.ppt, që ndodhet në diskun tuaj lokal. 

2. Në sllajdin e parë, në kornizën për titull, të shkruhet teksti: “European Computer 

Driving Licence”, ndërsa në kornizën për nëntitull të shkruhet teksti: “Smart Bits – 

Trajnimet dhe certifikimet”. 
3. Shkronjat e titullit të bëhen në fontin Garamond, ngjyrë të kuqe, bold, me madhësi 

36 pt, ndërsa teksti i nëntitullit të bëhet me fontin Impact, me ngjyrë të bardhë dhe 

madhësi 28 pt. 

4. Korniza për titull le të hijezohet me ngjyrë të kaltër të çelët, ndërsa ajo e nëntitullit, 

me ngjyrë të kuqe. 

5. Në sllajdin e dytë, në kornizën e titullit, të shkruhet teksti: MODULET. 

6. Në kornizën për tekst të shkruhet teksti 

 

M1- Baza e teknologjisë Informative 

M2- Sistemi operativ Windows 

M3- Përpunimi i teksteve MS Word 

M4- Kalkulimi i tabelave me MS Excel 

M5- Puna me bazat e të dhënave: MS Access 

M6- Prezantimet: MS PowerPoint 

M7- Informacioni dhe Komunikimet 

 

7. Shenjëzimi i rreshtave të këtij teksti të bëhet me shenjën , ndërsa hapësira në mes 

të rreshtave të bëhet 1.5 lines. 

8. Në sllajdin e parë të insertohet fotografia Zeta.jpg, që gjendet në diskun tuaj lokal.  

9. Fotografia të vendoset në këndin e poshtëm-majtas. Madhësia e fotografisë të bëhet: 

lartësia 5 cm, ndërsa gjerësia 4 cm. 

10. Të kopjohet fotografia e insertuar më parë dhe të ngjitet edhe në sllajdin e dytë, në 

këndin e poshtëm-djathtas. 

11. Pas sllajdit të fundit, të insertohet një sllajd i ri, me layout titull dhe objekt. 

12. Si objekt në këtë sllajd, të krijohet një tabelë me 6 rreshta dhe 4 shtylla. 

13. Teksti i titullit dhe tabela të plotësohen sipas dëshirës. 

14. Të vizatohet një drejtëz që kalon nga njëri këndë në tjetrin. Ngjyra e drejtëzës të 

bëhet e kuqe, ndërsa trashësia 3 pt . 

15. Në fund të prezantimit të insertohet edhe një sllajd i ri, në formatin e përshtatshëm 

për paraqitjen grafike të të dhënave.  

16. Të vizatohet një rreth dhe të mbushet me ngjyrë të gjelbër. 

17. Në sllajdin e insertuar, të krijohet një grafik në formën Pie, për këto të dhëna:  

     

Moduli Orët 

M1 6 

M2 12 

M3 20 

M4 16 

M5 16 

M6 8 

M7 8 



Ushtrime MS PowerPoint XP 

 

 

Fadil Gashi 

3 

18. Grafiku le të ketë si titull tekstin ORËT. Legjenda e grafikut le të vendoset në fund 

të grafikut. Pranë secilës pjesë të grafikut le të shihet numri i orëve dhe përqindja e 

pjesëmarrjes së çdo moduli në tërësinë e orëve. 

1. T’i ndryshohet ngjyra e pjesës që paraqet M3. 

1. Të bëhet numërimi automatik i sllajdeve. 

1. Të gjitha sllajdeve, përveç sllajdit të parë, t’u vendoset në futer emri dhe mbiemri juaj. 

1. Të ruhen ndryshimet e bëra dhe të mbyllet programi PowerPoint 

 

Ushtrimi 4 

1. Të hapet prezantimi Interneti.ppt, që ndodhet në diskun tuaj lokal. 

2. Për të gjitha sllajdet të përdoret skema animuese Disslove.in. 

3. Grafikut të paraqitur në sllajdin 4 t’i caktohet edhe efekti i animacionit Spin 

(rrotullimi për 360
0
). Rrotullimi të bëhet me shpejtësinë minimale. 

4. Të ruhen ndryshimet e bëra në prezantim. 

5. Kalimi nga njëri sllajd në sllajdin tjetër (tranzicioni), të rregullohet sipas skemës 

Blinds horizontal. 

6. Kalimi (tranzicioni) të rregullohet ashtu që, gjatë secilit kalim të dëgjohet edhe një 

tingull në formë duartrokitjesh. 

7. Në sllajdin e parë të krijohet një buton, me klikimin e të cilit do të kalohet në 

sllajdin e fundit. 

8. Të rregullohet butoni ashtu që me rastin e klikimit të tij të dëgjohet edhe një 

tingull në formë të eksplodimit të bombës.  

9. Në sllajdin e fundit të krijohet një buton, me klikimin e të cilit do të mbyllet 

prezantimi.  

10. Fotografia që ndodhet në sllajdin 3, të pasqyrohet horizontalisht.  

11. Fotografia në sllajdin 3 t’i përcaktohet një rrugë nëpër të cilën do të lëvizë ajo. 

Kjo rrugë le të jetë një drejtëz që fillon nga këndi i sipërm-majtas dhe le të 

vazhdoi deri te këndi i poshtëm-djathtas. 

12. Në diagramin organizativ të shtohet edhe një nëndegë me tekstin Ministria e 

Shërbimeve Publike. 

13. Të mbyllet prezantimi duke i ruajtur ndryshimet e bëra. 

 

Ushtrimi 5 

 

1. Të hapet prezantimi Interneti.ppt. 

2. Sllajdi 2 të bëhet i fshehur, ashtu që të mos paraqitet në prezantimin final. 

3. Të rregullohet dalja e sllajdeve për prezantimin final, ashtu që prezantimi të 

vazhdoi pa ndërprerje, derisa të mos shtypet tasti < Esc> nga tastiera. 

4. Të shtypet një kopje e sllajdeve të prezantimit, duke shtypur nga 4 sllajde në një 

fletë.  

5. Të ekip rtohet prezantimi si handouts në programin MS Word. Dokumenti i krijuar 

në word, të ruhet me Projekti_Internet.doc. 

6. Të shtypet një kopje e dokumentit Projekti_Internet.doc. 

7. Të mbyllet prezantimi duke i ruajtur ndryshimet e bëra. 


