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Technologie Informacyjne
Laboratoria nr 7

wersja .

Temat: Prezentacja LaTe eamer szablon rezentacji, sekcje i slajdy.

Zadanie 1.
Efekt: r tka rezentacja multimedialna ( lik .pdf ) na wybrany temat, wykorzystuj ca dowolny styl szablonu

Beamer.
Tematy do wyboru: 1. ak wykona czyteln rezentacj .

2. istoria j zyk w rogramowania.
3. ajmniejsze kom utery wiata.
4. Polska literatura fantastyczno naukowa.
5. adodrza ska rzyroda.
6. ztuczna inteligencja.
7. rchitektura londy skiego osiedla Thamesmead outhmere.

Wymagania: awarto rezentacji
– slajd tytułowy,
– slajd z lanem rezentacji,
– kilka slajd w z tre ci rezentacji,
– slajd ko cowy.
– w sumie najwyżej slajd w.
awarto slajd w z tre ci rezentacji

– nagł wki z tematem slajdu,
– nr slajdu,
– ilustracje i animacje,
– tekst (słowna tre slajdu) jako zwykłe aka ity i jako listy wy unktowane,
– okazywanie wy unktowanych aka it w o kolei, a nie wszystkie od razu.

Wskazówki
Budowa prezentacji

Prezentacja w Beamerze zwykle składa si z naste uj cych cz ci
– deklaracja szablonu Beamer \documentclass{beamer}
– deklaracja stylu i kolorystyki rezentacji
– dane do slajdu tytułowego (tytuł, autor it .)
– otoczenie document zawieraj ce oszczeg lne slajdy.

Styl prezentacji
Wybrany styl formatowania rezentacji można zastosowa oleceniem \usetheme{<styl>},
n . \usetheme{Warsaw}.
ost ne style default, AnnArbor, Antibes, Bergen, Berkeley, Berlin, Boadilla, CambridgeUS, Copenha-

gen,Darmstadt,Dresden, Frankfurt,Goettingen,Hannover, Ilmenau, JuanLesPins, Luebeck,Madrid,Mal-
moe, Marburg, Montpellier, PaloAlto, Pittsburgh, Rochester, Singapore, Szeged iWarsaw.
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Kolorystyka prezentacji
Wybran kolorystyk rezentacji można zastosowa oleceniem \usecolortheme{<kolorystyka>}, n .
\usecolortheme{rose}.
ost ne kolorystyki albatross, beaver, beetle, crane, dolphin, dove, fly, lily, orchid, rose, seagull, se-

ahorse, whale i wolverine.
Slajd

lajd można doda w otoczeniu
\begin{frame}[<wyrównanie-w-pionie>]
\frametitle{<tytuł-slajdu>}
<treść-slajdu>

\end{frame}
ożliwe jest wyr wnanie slajdu w ionie do g ry (t), do dodłu (b) i do rodka (c).
lajd nie b dzie miał sto ki ani nagł wka, je li jego wyr wnaniem b dzie plain.

Slajd tytułowy
lajd tytułowy można doda w otoczeniu

\begin{frame}
\titlepage

\end{frame}
Wcze niej należy ustawi zmienne \title{<tytuł>}, \subtitle{podtytuł}, \author{<autor>},
\institute{<instytucja>} i \date{<data>}.

Plan prezentacji
Plan rezentacji, czyli s is tre ci, można umie ci na wybranym slajdzie oleceniem \tableofcontents
zostanie on utworzony automatycznie na odstawie tytuł w oszczeg lnych slajd w.

Podział na części
Prezentacj można odzieli na cz ci, umieszczaj c oszczeg lne slajdy (otoczenia frame) o od owied
nich oleceniach \section{<tytuł-sekcji>}, \subsection{<tytuł-podsekcji>} itd.

Stopniowe pokazywanie zawartości slajdu
z ci, kt re maj by okazane na slajdzie kolejno (zamiast wszystkich od razu), można oddzieli olece

niem \pause.
Przykłady prezentacji i trochę więcej teorii

– Overleaf ,
– A Beamer Tutorial in Beamer,
– ShareLaTeX – Presentations with Beamer
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https://www.overleaf.com/gallery/tagged/presentation
https://www.uncg.edu/cmp/reu/presentations/Charles%20Batts%20-%20Beamer%20Tutorial.pdf
https://www.sharelatex.com/blog/2013/08/13/beamer-series-pt1.html

