
Klawiatura zamiast pióra  

 omawiam podstawowe skróty klawiszowe 

 omawiam pojęcie „edytor tekstu” 

 omawiam podstawowe zasady edytorskie dotyczące składni tekstu, odstępu po znakach 

itp. 

 wskazuje ikony służące do zastosowania wybranego formatu tekstu bądź akapitu 

 omawiam pojęcie „akapit” 

 stosuje skróty klawiszowe 

 stosuje listy numerowane oraz wypunktowanie 

 potrafię formatować tekst 

 potrafię stosować się do zasad edytorskich 

 potrafię wstawić i sformatować tabelę 

 potrafię wstawić i sformatować obraz 

 potrafię wstawić i sformatować kształty 

 potrafię współtworzy w grupie album przyrodniczy 

 

 

Prawie jak w kinie – czyli ruch i muzyka w MS PowerPoint 2010 

 omawiam podstawowe narzędzia programu PowerPoint 

 charakteryzuje cechy prezentacji  

 omawiam efekty animacji w prezentacji  

 uruchamiam program PowerPoint  

 uruchamiam prezentację pokazu slajdów 

 wybieram motyw prezentacji oraz zmienia domyślne motywy  

 potrafię stworzyć album fotograficzny za pomocą opcji Album fotograficzny 

 potrafię sformatować obraz dodany do prezentacji  

 potrafię skorzystać z efektów przejścia oraz animacji 

 potrafię sterować dodanymi animacjami 

 potrafię stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny 



 potrafię tworzyć prezentację multimedialną 

 

Cisza! Kamera! Akcja! – czyli świat filmu w Windows Live Movie Maker (zagadnienie 

dodatkowe) 

 omawiam etapy montażu filmu w programie Windows Live Movie Maker 

 omawia podstawowe narzędzia programu Windows Live Movie Maker 

 potrafię pracować w programie Windows Live Movie Maker 

 potrafię stworzyć film ze zdjęć udostępnionych w Cyfrotece  

 potrafię stworzyć film ze zdjęć znalezionych w internecie  

 potrafię dodać przejścia i efekty wizualne  

 potrafię weksportować film 

 potrafię modyfikować klip filmowy (dzieli film, zmienia jego prędkość odtwarzania) 

dodany do projektu  

 potrafię modyfikować nagranie audio dodane do projektu (skraca, kopiuje i wkleja w inne 

miejsce) 

 

Bieganie po ekranie – czyli poznajemy program Pivot Stickfigure Animator 

 zna pojęcie „animacja poklatkowa” 

 zna zasady tworzenia animacji poklatkowej 

 wymienia etapy tworzenia animacji 

 potrafię stworzyć animacje poklatkowe 

 potrafię animować postać 

 potrafię dodać tło do animacji 

 potrafię stworzyć własne postacie i elementy oraz je animuje 

 


