
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. www.nowaera.pl 

 
 

Temat 3.1. Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację? 
2 godziny lekcyjne 
 

CELE OGÓLNE 
- poznanie zasad tworzenia prezentacji multimedialnych (II.3) 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
Uczeń: 
Zapamiętanie wiadomości (A): 
- wymienia podstawowe zasady tworzenia prezentacji 
- definiuje pojęcie slajd 
- podaje sposoby wstawiania nowego slajdu, tekstu oraz obrazu 
- wymienia sposoby zmiany motywu prezentacji 

Zrozumienie wiadomości (B): 
- wyjaśnia, jak projektować własny motyw prezentacji 
- uzasadnia na przykładzie konieczność stosowania zasad tworzenia prezentacji 

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych (C):  
- wstawia nowy slajd z danym motywem 
- zmienia motyw prezentacji 
- wstawia tekst i obraz do prezentacji 
- zmienia styl czcionki 

Stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych (D): 
- planuje kolejność slajdów w prezentacji 
- przygotowuje prezentację multimedialną na temat swojego hobby 
 

METODY NAUCZANIA 
- pokaz multimedialny 
- praca z podręcznikiem 
- praca na komputerze 
- praca z kartą pracy 
- pogadanka 
 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
- zestaw komputerowy z zainstalowanym programem do tworzenia prezentacji 
- podręcznik 
- karty pracy 
- projektor 
- filmy instruktażowe 
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WYMAGANIA NA OCENY 
Uczeń, aby otrzymać odpowiednią ocenę, powinien spełnić wymagania na tę ocenę oraz 
wymagania na wszystkie oceny niższe. 
Ocena dopuszczająca – uczeń: − wstawia nowe slajdy 
- zmienia tło prezentacji 
- wstawia tekst na slajd 
 
Ocena dostateczna – uczeń: 
- wstawia tekst na slajd i zmienia jego styl 
- wkleja obrazy na slajd 
 
Ocena dobra – uczeń: 
- stosuje zasady tworzenia prezentacji multimedialnych 
 
Ocena bardzo dobra – uczeń: 
- zmienia styl wklejonego obrazu 
- w sposób przemyślany tworzy kolejność slajdów oraz ich treść 
 
Ocena celująca – uczeń: 
- samodzielnie wykonuje prezentację z własnym motywem 
 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 
Faza wprowadzająca 
Nauczyciel podaje temat i cel lekcji. Informuje uczniów, że poznają zasady tworzenia 
prezentacji multimedialnych oraz przygotują prostą prezentację. 
Nauczyciel inicjuje rozmowę na temat prezentacji multimedialnych: 
- Czym jest prezentacja multimedialna? 
- Do czego przydają się prezentacje? 
 
Faza realizacyjna 
Nauczyciel dzieli uczniów na 3–4 grupy. Korzystając z projektora, wyświetla prezentację 
multimedialną (do pobrania z dlanauczyciela.pl). Zadaniem uczniów jest zastanowienie się, 
czy przykładowe slajdy powstały z uwzględnieniem zasad tworzenia prezentacji. Zwracają 
uwagę na to, czy slajdy są przejrzyste, czy chętnie przeczytaliby tekst ze slajdu itp. Wnioski 
spisują na kartkach w formie zasad, których powinna się trzymać każda osoba tworząca 
prezentację. Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują swoją pracę na forum klasy. W 
razie potrzeby nauczyciel uzupełnia ich wypowiedzi o zasady wymienione w podręczniku na 
stronie 63. 
Nauczyciel prosi o uruchomienie programu PowerPoint. Opisuje poszczególne funkcje 
programu (może wyświetlić film instruktażowy). Podczas tworzenia prezentacji nauczyciel 
pokazuje, jak wstawiać nowe slajdy za pomocą opcji Nowy slajd, zmieniać motyw slajdu, 
wpisywać tekst na slajdzie i zmieniać jego styl, projektować własny styl tła oraz wstawiać 
obraz do prezentacji. 
Uczniowie wykonują zadania z karty pracy. W trakcie tworzenia prezentacji nauczyciel 
zwraca uwagę uczniów na następujące kwestie: odpowiednia kolejność slajdów, wybór 
najistotniejszych treści, dobór czcionki do motywu prezentacji, uporządkowany układ treści 
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i obrazów na slajdach, kolory użyte w prezentacji oraz zanotowanie i podanie źródeł, z 
których pochodzą teksty i obrazy wykorzystane w prezentacji. 
 
Faza podsumowująca 
Podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcji. 
 

PRACA DOMOWA 
Zadanie 1 ze strony 70 podręcznika. 
Dla uczniów chętnych zadanie „Dla zainteresowanych” ze strony 70 podręcznika. 


