
 

Esimerkkikoe  1 (2) 
Tietokoneen käyttäjän AB-kortti 
Esitysgrafiikka ESGT999 

 

 

 

 
© TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 
Kaikki oikeudet pidätetään 

 

 

 
Kokelaan tiedot: ______________________________________________________________________ 
 
Ohjeet 

Lue aluksi koko tehtävä huolellisesti. Saat käyttää käsikirjoja, muistiinpanoja sekä 
käyttöjärjestelmän ja ohjelmien ohje-toimintoja.  

Tässä näyttökokeessa tarvittavat tiedostot löydät: 

________________________________________________________________________ 

Tallenna tämän näyttökokeen tiedostot: 

________________________________________________________________________ 

Tallenna näyttökokeen tiedostot nimellä tiedostonimi_omasukunimi. Tiedostonimi on 
kerrottu tehtävässä, omasukunimi tilalle kirjoitetaan oma sukunimi. 

Varmista lopuksi, että olet tehnyt kaikki pyydetyt asiat ja tallentanut työsi oikeaan paikkaan. 
Kun koe päättyy, palauta kokeen valvojalle kaikki tehtäväpaperit, liitteet ja tulosteet. 

Koeaika on 2 tuntia 15 minuuttia. 

 

 
Tähän tehtävään kuuluvat liitetiedostot: AB-logo.gif, logo.gif, myyntimessut.ppt, 
tausta.gif ja yritystietoa.rtf. 

AB Matkakortti Oy:n toimitusjohtaja Iiro Isoiiro on menossa esittelemään yhtiön toimintaa 
potentiaaliselle asiakkaalle. Tehtävänäsi on luoda hänelle diaesitys talven toiminnasta. 

Tehtävä 1 

Luo esitykselle mallin mukainen suunnittelumalli. Määrittele mallissa seuraavat asiat 

1. Sijoita logo vasempaan yläkulmaan tiedostosta AB-logo. Määritä logon korkeudeksi 
täsmälleen 1 cm. 
Sijoita vasempaan alakulmaan pysyvä 
päivämäärä ja oikeaan yläkulmaan dian 
numero. 

2. Toteuta esityksen tausta liukuvärinä 
niin, että väri tummenee ylä- ja 
alareunaa kohti. Käytä värissä sävyä 
r187, g224, b227. 

3. Lisää tekstin taakse kuva tausta. Kuva 
tulee esimerkin mukaisesti dian oikeaan 
reunaan. 

4. Lisää tiedoston ominaisuuksiin otsikko- 
ja tekijätiedot (oma nimesi). 

5. Tallenna suunnittelumalli nimellä 
Talvi_omasukunimi. 

20.1.2006

1



 

Esimerkkikoe  2 (2) 
Tietokoneen käyttäjän AB-kortti 
Esitysgrafiikka ESGT999 

 

 

 

 
© TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 
Kaikki oikeudet pidätetään 

 

 

 

Matkakortin talvikausi 

Talvi- 

sukellus 

Toiminta-ajatus 
Survival 

Poroajelu Koira-

valjakot 

Laskettelu 

Tilastot 

Tehtävä 2 

Käytä juuri luomaasi mallia ja tee uusi esitys seuraavien ohjeiden mukaan.  

Dia 1: Otsikkodia 

 Kirjoita pääotsikoksi Ensi talven toiminta ja alaotsikoksi AB-Matkakortti Oy Iiro Isoiiro. 
Lisää perustyyliin oma nimesi dian oikeaan alakulmaan fontilla Arial 18. 

 Etsi diaan kuva laskettelijasta. (Huomio tekijänoikeudet - käytä vain kuvaa, joka on 
vapaasti käytettävissä.) Sijoita kuva dian oikeaan yläkulmaan. 
 
Määritä kuvalle animaatio siten että laskettelija pyörähtää ensin ympäri (360°) ja 
pujottelee tämän jälkeen dian alareunaan. Lopuksi kuva häipyy diasta vasempaan 
alakulmaan. 

Dia 2: Päädia 

 Piirrä diaan 8 piirrosobjektia mallia 
mukaillen. Kirjoita kuvassa olevat 
tekstit objekteihin. Tekstit vastaavat 
diojen 3 - 7 otsikoita.  

 Valitse kuvioille haluamasi täyttö- ja 
reunaviivaväri. Tilastot ja toiminta-
ajatus kuvioiden tulee olla oransseja. 

 Objekteja napsauttamalla tulee päästä otsikon 
mukaiseen diaan. Luo tarvittavat toiminnot ja 
linkitykset.  

Diat 3 – 7: Eri aiheet 

 Kirjoita diojen otsikot esimerkin mukaan ja tuo otsikoita vastaavat kuvat ja tekstit 
liitetiedostosta (yritystietoa.rtf). Sijoita tekstit ja kuvat dioille yhteneväisesti. 

Dia 8: Suosikit kautta aikojen  

 Lisää dia ”Suosikit kautta aikojen” esityksestä myyntimessut. Varmista että teksti- ja 
taustamuotoilut tulevat mallipohjan mukaisesti. 

Dia 9: Suosikit kautta aikojen  

 Luo diassa 8 olevasta taulukosta kolmiulotteinen pylväskaavio, josta käy ilmi kuinka 
paljon eri matkatyyppejä on myyty.  

 Lisää linkit dian 8 ja 9 välille. Eli pylväskaaviosta tulee päästä suosikkeihin ja 
suosikeista pylväskaavioihin. 

 
Huolehdi että jokaiselta dialta on paluu -painike diaan 2.  

Tallenna esitys nimellä Esitys_omasukunimi. 


