
Ćwiczenia - MS Power Point 

Wprowadzenie: 

PowerPoint to program graficzny, służący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje 

możliwość wykorzystania elementów graficznych (rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne 

itd.). Podstawowym składnikiem prezentacji są slajdy, można też przygotować notatki dla 

prezentera, materiały dla uczestników spotkania, oraz konspekt. PowerPoint zawiera 

pokaźny zbiór szablonów, na których można oprzeć prezentację. 

Uwagi ogólne: 

Po uruchomieniu programu pojawia się następujące okno, zawierające Pasek menu oraz  

obszar roboczy, składający się z widoku / podglądu wszystkich slajdów (6), obszaru 

edycyjnego bieżącego slajdu (7) oraz obszaru edycji notatek (8). 

Karta Narzędzia główne (1) menu zawiera znane z programu MS Word narzędzia służące do 

edycji tekstu (obszary Schowek, Czcionka, Akapit, Edytowanie). W obszarze Slajdy (2) 

możesz dodać, lub usunąć slajd oraz ustawić odpowiadający Ci układ slajdu. Dodatkowo za 

pomocą obszaru Rysowanie (3), znajdującego się również na tej karcie możesz wstawiać 

autokształty, linie itp. 

Przyciski (4) oraz (5) w podglądzie slajdów służą do przełączania się między widokiem 

slajdów, a konspektem prezentacji. Za pomocą obszaru (8) możesz dodawać notatki dla 

prezentującego do poszczególnych slajdów. 

 

Na karcie Wstawianie, oprócz funkcji znanych z programu MS Word, znajdują się narzędzia 

umożliwiające dodawanie do prezentacji klipów multimedialnych – obszar Klipy 

multimedialne (9). 
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Dzięki karcie Projekt możesz zmienić wygląd slajdu, wybierając odpowiedni Motyw oraz 

ustawiając dla niego schemat koloru, czy czcionki (obszar Motywy). Możesz tu również 

zmienić ustawienia strony, czy orientację slajdu (obszar Ustawienia strony). 

Do ustawienia animacji pokazu służy karta Animacje. Możesz tu wybrać przejścia dla 

poszczególnych slajdów (obszar Przejście tego slajdu), ustawić parametry przejścia, takie jak 

dźwięk, czy szybkość – obszar (11) oraz moment przełączenia slajdu – (12). Wybraną 

animację możesz zastosować dla całego pokazu, wciskając przycisk Zastosuj do wszystkich  

w obszarze Przejście tego slajdu – (11). 

 

Możesz również utworzyć własną animację, używając przycisku Animacja niestandardowa 

(10), po wciśnięciu którego pojawi się okno Animacja niestandardowa:  

Za pomocą przycisku Dodaj efekt oraz Usuń możesz dodawać  

i usuwać efekty wejścia, wyróżnienia i wyjścia dla 

poszczególnych elementów znajdujących się na slajdzie, np. 

akapit tekstu, obraz itd. 

Możesz również ustawić moment rozpoczęcia efektu (Początek), 

czy jego szybkość. 
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Zakładka Pokaz slajdów umożliwia ustawienie parametrów pokazu oraz uruchomienie pokazu 

slajdów od dowolnego miejsca. 

Zakładka widok umożliwia natomiast przełączanie się pomiędzy widokiem slajdów, notatek 

itp. 

 

Zadanie 1. Utwórz krótki pokaz składający się poniższych slajdów. Ustaw dowolne animacje 

dla poszczególnych slajdów. Przynajmniej raz użyj animacji niestandardowych. 

 

Slajd 1: 

1. Układ: Slajd tytułowy 

2. Motyw: Przepływ 

  

 

Slajd 2: 

1. Układ: Dwa elementy zawartości. 

2. Po prawej: wypunktowanie 

3. Po lewej: wstaw obraz. 
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Rodzaje kotów
 ŁOWNE:

 Obojętne

 Uczuciowe

 MINIUFNE:

 Zaborcze

 Egoistyczne

 

Slajd 3: 

1. Układ: Tytuł i zawartość 

2. Zawartość:  

 Spośród ikon, które pojawią się w zawartości slajdu wybierz: Wstaw grafikę 

SmartArt 

 W oknie, które się pojawi wybierz grafikę: Hierarchia 

 Uzupełnij hierarchię. 

Hierarchia domowa 
z punktu widzenia kota
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Slajd 4: 

1. Układ slajdu: Tytuł i zawartość 

2. Zawartość: 

 Spośród ikon, które pojawią się w zawartości slajdu wybierz: Wstaw wykres 

 W oknie, które się pojawi wybierz rodzaj wykresu: Kolumnowy 

 Pojawi się arkusz programu MS Excel. Wykasuj z niego dane przykładowe,  

a zamiast nich wstaw poniższe: 

 Zabawa Sen Jedzenie 

0-2 lata 0,55 0,4 0,5 

2 - 7 lat 0,45 0,45 0,1 

7 - 10 lat 0,3 0,55 0,15 

10+ lat 0,2 0,7 0,1 

 

Czas poświęcony zabawie, 
jedzeniu i spaniu, a wiek kota
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Slajd 5: 

1. Układ slajdu: Tytuł i zawartość 

2. Zawartość: 

 Spośród ikon, które pojawią się w zawartości slajdu wybierz: Wstaw tabelę 

 Ustaw ilość kolumn: 4, ilość wierszy: 3 

 Uzupełnij tabelę danymi 

 Zmień styl tabeli na: Bez stylu, bez siatki 
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Rasa kota, a liczba kociąt
Pers Syjamski Syberyjski

I miot 3 5 4

II miot 6 4 6

 

Slajd 6: 

1. Układ slajdu: Pusty 

2. Wstaw obiekt WordArt z tekstem: Kotki są niezwykle puszyste 

3. Wstaw odpowiednie autokształty. Dodaj do nich tekst (jak na slajdzie) 

Najbardziej  niezależne zwierzątka
świata to koty

A właśnie, że się nie 
pojawię na slajdzie!

 

 

Zadanie 2. Stwórz pokaz slajdów składający się z około 10 slajdów na temat: „To lubię!”. 

 


