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Sprawdzian 
Prawie jak w kinie. Ruch i muzyka w programie MS PowerPoint 

 
 
Utwórz folder o nazwie Sprawdzian3 i skopiuj do niego kartę sprawdzianu oraz pliki kozica, 
krowa, konie. 
 

1. Uruchom program PowerPoint i wykonaj poniższe polecenia. 

1) Utwórz pustą prezentację. Ustaw Rozmiar slajdu 
na Standardowy (4:3). 

2) Przygotuj slajd tytułowy (rys. 1): 

a) wpisz tytuł prezentacji: „Zwierzęta chronione 
w Polsce”, 

b) wpisz podtytuł prezentacji: swoje imię 
i nazwisko, 

c) wybierz motyw prezentacji. 

3) Przygotuj slajd 2 (rys. 2): 

a) wstaw Nowy Slajd z układem Nagłówek sekcji, 

b) wpisz na nim „Kozica tatrzańska”, 

c) test sformatuj jako obiekt WordArt, 

d) do obiektu WordArt dodaj animację – ustaw 
efekt wejścia Powiększenie, czas trwania ustaw 
na 2 sekundy. 

4) Opracuj kolejny slajd (rys. 3): 

a) dodaj Nowy Slajd z układem Obraz z 
podpisem, 

b) wstaw ilustrację z pliku koziza.jpg, 

c) dodaj wpis do zdjęcia: „Kozice można spotkać 
w Tatrach – w Polsce i na Słowacji”. 

5) Dodaj slajd zamykający: 

a) wstaw Nowy slajd z dowolnym układem, 

b) wpisz na nim: „Dziękuję za uwagę!”. 

6) Zastosuj w całej prezentacji wybrane przejście między slajdami. 

7) Pracę zapisz jako prezentację programu PowerPoint w folderze Sprawdzian3 pod 
nazwą kozica. 

 

 

Rys 1. Slajd tytułowy 

Rys 3. Slajd 3 

Rys 1. Slajd 2 
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2. Przygotuj w programie PowerPoint krótką animację. Wykonaj poniższe polecenia. 
1) Utwórz nową prezentację zawierającą jeden pusty slajd. 

2) Zapisz ją w folderze Sprawdzian3 pod nazwą animacja. 

3) Umieść na slajdzie ilustracje przedstawiające zwierzęta – pliki krowa i konie. 

4) Dodaj kształty i wpisz w nich następujące kwestie: 

Krowa: Ej, chłopaki, a wiecie, jak nazywa się pasący się koń? 

Koń z lewej: Nie… 

Krowa: Pasikonik! 

Koń z prawej: Koń by się uśmiał… 

5) Dla każdego z dymków ustaw jako animację wejścia Zanikanie i jako efekt wyjścia 
także Zanikanie. 

6) Ustaw kolejność animacji: 

a) pojawienie się pierwszego dymku przy krowie, 

b) zniknięcie pierwszego dymku, 

c) pojawienie się dymku przy koniu z lewej, 

d) zniknięcie dymku przy koniu z lewej, 

e) pojawienie się drugiego dymku przy krowie, 

f) zniknięcie drugiego dymku przy krowie 

g) pojawienie się dymku przy koniu z prawej, 

h) zniknięcie dymku przy koniu z prawej. 

7) Zapisz zmiany w swojej animacji. 

 

 


