
Technologie informacyjne. SKP. Laboratorium 12.  
 

Praca z systemem prezentacji 
 
Cel ćwiczeń: poznanie podstawowych możliwości systemu prezentacji.  
 
Program zajęć 
 
1. Zapoznać się z możliwościami systemu prezentacji Microsoft Office Power Point lub 

OpenOffice Impress pozwalającymi na zaprojektowanie prostej prezentacji z elementami 
grafiki, tabelami, wykresami lub elementami multimedialnymi (animowanie slajdów, 
efekty przejść, dźwięk, film).  
1.1. Utworzenie nowej, pustej prezentacji; utworzenie prezentacji na podstawie 

istniejącego szablonu; utworzenie prezentacji z innej prezentacji; utworzenie albumu 
ze zdjęciami; zastosowanie kreatorów wspomagających projektowanie treści i 
wyglądu prezentacji.   

1.2. Zapoznanie się z funkcjami systemu na podstawie analizy struktury jego menu, np. 
Plik, Edycja, Widok, Wstaw, Format, Narzędzia, Pokaz Slajdów, Okno, oraz z 
systemem pomocy – Pomoc.    

1.3. Zapisywanie i odczytywanie prezentacji, przeglądanie prezentacji. 
1.4. Tworzenie slajdów określonego typu, wpisywanie tekstu do slajdów, zmiana układu 

slajdów, wstawianie nowych slajdów, wstawianie slajdów z innej prezentacji, 
przestawianie slajdów. 

1.5. Zmiana widoku prezentacji: widok slajdu, konspektu, notatki, widok wzorca slajdów, 
sortowanie slajdów, pokaz slajdów; operacje na slajdach w trybie konspektu.    

1.6. Modyfikowanie i tworzenie szablonów dla prezentacji; zapisywanie prezentacji w 
postaci szablonu dla projektów prezentacji.   

1.7. Formatowanie zawartości oraz wyglądu slajdów: zmiana treści i formatu czcionek, 
zmiana kolorów i tła w prezentacji, cieniowanie slajdów. 

1.8. Dodawanie własnych kształtów, wstawianie elementów grafiki i obrazów, wstawianie  
stylizowanego tekstu; dodawanie tabel, diagramów i wykresów; modyfikowanie 
tekstu, obrazów, tabel, diagramów i wykresów.    

1.9. Tworzenie prezentacji multimedialnych: animacja tekstu i grafiki na slajdach, efekty 
przejść przy zmianie slajdów, wstawianie dźwięku i filmów, pokaz slajdów, 
sekwencja czasowa pokazu slajdów.  

  
  

2. Opracować własną prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia, np. metody sortowania 
tablic, metody sortowania plików, rodzaje sieci komputerowych, itp. Projekt prezentacji 
powinien zawierać: 

 minimum 15 slajdów;  
 co najmniej 5 różnych układów (rodzajów slajdów);  
 elementy tekstu i grafiki; 
 co najmniej jedną tabelę, wykres i diagram; 
 jeden efekt animacji tekstu i jeden efekt animacji grafiki na slajdach;  
 efekty przejść między slajdami;  
 wybrany mechanizm pokazu slajdów (dobrane tempo i sposób prezentacji slajdów); 
 zapisać prezentację w formacie PDF w układzie 4 slajdy na stronę (np. PDFCreator).   

 
3. Przedstawić opracowaną prezentację podczas kolejnego laboratorium (na ocenę).  
 


