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2. Az EU jelképei

Készítse el a feladathoz tartozó minta szerinti prezentációt az Európai Unió jelképeinek bemutatásához! Munkáját a program formátumának megfelel en jelkep néven mentse! Az 5
diából álló prezentáció szövege a jelkep.txt állományban van.
a)

Az els dia az EU zászlaját ábrázolja. A zászló: kék háttéren, 12, ötágú sárga csillag
helyezkedik el körben. Ha a prezentációszerkeszt program tartalmaz ötágú csillag
alakzatot, akkor illessze be onnan, különben pedig a csillag.gif, vagy a csillag.jpg állományt használja. A 12 csillag egyenletesen elosztva helyezkedjen el
körben. Közben segítségül rajzolhat kört és annak átmér it, de ezeket kés bb törölje
le. A csillagok egyforma méret ek, kitöltésük és vonalszínük sárga.

b)

A 12 sárga csillagot foglalja csoportba és másolja át kicsinyítve a másik 4 diára a
mintának megfelel en!

c)

Minden diára állítsa be a következ ket!
Sötétkék háttér.
A címek világoskék, 44 pontos, félkövér, Arial karakterekkel készüljenek!
A szöveg még világosabb kék, 36 pontos Arial bet típusú legyen!

d)

A 2. dián balra helyezze el Beethoven mellképét a Beethoven.jpg állományból!
Jobb oldalon a szerz neve és m vének címe 28 pontos, az Örömóda els versszaka
20 pontos és d lt stílusú legyen.

e)

A 3. és 5. dián a felsorolás jel kicsinyített Euró szimbólum ().

f)

A 4. dián az els mondat középre igazított.

g)

Az 5. dia aljára helyezze el az öt eurós bankjegy elöl- és hátulnézetét (5E.jpg és
5H.jpg)!
Európai zászló

Európai himnusz
Ludwig van Beethoven
IX. szimfóniájának
Örömódája

Az EU jelképei

Lángolj fel a lelkünkben szép
Égi szikra szent öröm,
Térj be hozzánk drága vendég,
Tündökölj ránk fényözön.

1.dia

2.dia

Európa nap
Az Európai Unió hivatalos ünnepe
május 9-e.

4.dia





Kék zászló, melyen 12 ötágú
aranycsillag helyezkedik el körben.
A tizenkettes szám a tökéletességet,
teljességet szimbolizálja.
A kék alapszín a nemzetközi
együttm ködést jelképezi.

3.dia

Az egységes valuta




1950. május 9-én tartotta meg Robert
Schuman francia külügyminiszter
híressé vált beszédét egy integrált,
egységes Európa megteremtésér l.



Az euró bankjegyek és érmék 2002.
január 1-én kerültek forgalomba.
Hétféle címletben (5, 10, 20, 50, 100,
200, 500) nyomtatják a papírpénzt.

5.dia
15 pont
4

