
Lekcja 2 

Temat: Cechy dobrej prezentacji cz. II 

Cele lekcji: 

• dodaje do prezentacji multimedialnej klip wideo dostępny na dysku komputera 

• przycina fragmenty filmu wideo 

• dodaje do filmu teksty i obrazy 

• dodaje do filmu efektowne przejścia 

• umieszcza w prezentacji multimedialnej własne nagrania wideo i dźwiękowe 

• wykorzystując wiele rozmaitych elementów multimedialnych, wykonuje atrakcyjną oraz 

poprawną merytorycznie prezentację multimedialną 

 

Treść lekcji: 

Na ostatniej lekcji miałeś za zadanie utworzyć prostą prezentację na wybrany temat, który 

miał się składać z dziesięciu slajdów. 

Warto, aby każda prezentacja była urozmaicona poprzez grafikę, dźwięk i film. Jak to zrobić? 

Pomoc znajdziesz w prezentacji na stronie: https://slideplayer.pl/slide/10267844/ od slajdu nr. 27, 

choć zachęcam Cię do przejrzenia całej prezentacji (znajdziesz tu wskazówki np. jak zmienić tło, 

odpowiednio wklejać teksty, spełniać zasady tworzenia ładnej prezentacji itp.). Spróbuj wstawić do 

twojej prezentacji elementy graficzne, dźwiękowe, element filmu. 

Kolejnym krokiem jest tworzenie efektów przejść slajdów i animacji elementów znajdujących 

się na slajdach. Spróbuj dodać je na każdym slajdzie. 

Pomoc na youtube: 

 Tworzenie efektów przejścia: https://www.youtube.com/watch?v=xCHxTO8AfCA 

 Dodawanie animacji obiektów: https://www.youtube.com/watch?v=ukk4emZBAOE 

 Wstawianie plików wideo: https://www.youtube.com/watch?v=E1tU75tLNyY 

 

 

Uwaga! 

Jeżeli nie posiadasz aplikacji MS POWERPOINT, możesz użyć następujących narzędzi: 

 https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx?omkt=pl-PL 

 – jest to MS POWERPOINT on-line, musisz jednak posiadać konto Microsoft lub je założyć 

(według instrukcji, które pojawią się na stronie). 

 https://www.dobreprogramy.pl/Microsoft-Office-2016,Program,Windows,62820.html – 30 

dniowa wersja pakietu OFFICE 2016 z POWERPOINT i innymi pakietami aplikacji (uważaj, aby 

podczas instalacji nie zgodzić się na instalowanie niepotrzebnych dodatkowych programów). 

 https://download.komputerswiat.pl/biuro-i-praca/pakiety-biurowe/apache-openoffice - 

OPENOFFICE to darmowy program bardzo podobny do MS OFFICE, możesz go ściągnąć z tej 

lub innej strony internetowej i zainstalować. 

 https://docs.google.com/presentation/u/0/ - jeżeli posiadasz konto google (możesz je także 

założyć), możesz skorzystać z tego prostego narzędzia i stworzyć prezentację 

 

Ps. Wciąż czekam na wasze prezentacje multimedialne. Można je wysyłać na adres: koalak@wp.pl. 

Praca będzie oceniana. Proszę, aby osoby które przesłały do mnie swoje prezentacje, uzupełniły je o 

nowe elementy i odesłały na adres e-mail. 

 

Powodzenia! 
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