
 Provet ROSA KORT 

 Krav för att erhålla rosa kort 
Följande grunder i Power Point skall behärskas: 
Välja formateringsmall eller göra en egen mall 

1. Göra följande sidoval för bildspelet och behärska att fullborda den: 
- Förstasidan  
- Innehållssidan  
- Bildsidan med eller utan text  
- Ljud- och filmsidan med eller utan text  
- Diagramsidan med textförklaringar 

2. Följande moment skall ingå för att få godkänt: 
- Rubriksättning med teckensnitt och färgbyten  
- Bakgrund med fyllnadseffekter  
- Infoga bildobjekt, textruta, foto- filmklipp och symboler  
-Inspela ljud. Göra förinställningar till upp- och inspelning i ljudinspelaren  
- Använda diagram och infoga textruta eller bild i själva diagrammet 

3. Göra ett Power Point spel enligt följande arbetsgång:  
- Anpassa animeringen  
- Bildövergång  
- Tidsinställning  

Följande kringutrustning skall behärskas 

1. Använda kameran.  
- Man ska kunna ta en bild och med hjälp av kortläsare föra över bilden till sitt konto via 
USB-port.  
- Man ska kunna arbeta med Paint-shop.pro, formatera bilder (rätt storlek, se bra ut o.s.v.).  
- Ta bild för Rosa Kort storlek Heith 3,5 cm och skriva ut den på färgskrivaren och sedan 
klipp och klistra kortet på rätt plats. 

2. Använda SCANNER  
- Man ska kunna SCANNA in en bild på våra SCANNRAR.  
- Leta upp en bild ur en tidning eller liknande SCANNA in den och spara på ditt konto.  
- Öppna bilden i lämpligt program, granska och bearbeta bilden om det behövs.  
- Skicka den färdiga bilden via first class till din datalärare max 250 pixels. 

3. Använda DVD Brännare.  
- Man ska kunna kopiera en DVD.  
- Man ska kunna bränna DVD-skiva från ett VHS band och DVD-skiva från DVD-skiva.  
- Kontrollera resultatet i tv-apparat och visa din datalärare hur man gjort. 

4. Göra ett PowerPoint spel.  
- Man ska göra ett PowerPoint spel om alla tre stationerna som ni arbetat med, minst sex 
sidor förutom framsida och innehåll.  
- Skicka sedan det färdiga PowerPoint spelet till din datalärare. 

 


