
Klasa V – termin wykonania zadania 15.05.2020 i 22.05.2020 

Temat: Projektowanie prezentacji multimedialnej. 

Dzień dobry! 

Na początek wyniki obliczeń, które mieliście wykonać 

28 + 4 * 18 = 100 

5050 – 10 * (952 – 902) = 4 550 

750/150 + 5 * (6000 – 5067) = 4 670 

Działania z zadania domowego powinny być następujące: 

• jak największa liczba –  5*4+3-2/1 = 21 

• jak najmniejsza liczba – 1*2+3-4/5 = 0,2 

Na dzisiejszej lekcji poznamy zasady tworzenia prezentacji multimedialnej. Niestety będą 

to zajęcia teoretyczne wynikające z braku posiadania przez Was odpowiedniego 

oprogramowania. Myślę jednak, że damy radę! 

Aby przygotować dobrą prezentację multimedialną należy postępować zgodnie 

z instrukcją: 

1. Określ temat prezentacji. 

2. Projektując prezentację, uwzględnij odbiorcę, czyli osobę do której jest ona 

skierowana. 

3. Zbierz materiały, na podstawie których utworzysz prezentację na wybrany temat. 

4. Zastanów się: 

• z jakich źródeł informacji będziesz korzystać 

• ile slajdów zamierzasz przygotować 

• co będą one przedstawiać 

• jaki tekst chcesz umieścić na slajdach 

• czy masz ilustracje, zdjęcia 

5. Zaplanuj czas wyświetlania poszczególnych slajdów i ich liczbę 

6. Użyj wyłącznie materiałów, do których masz prawo lub które są dostępne na licencji 

CC. Możesz również korzystać z publikowanych materiałów, które są chronione 

polskim prawem autorskim.  

Zadanie  domowe 

1. Odpowiedz na pytania: 

• Co to jest prezentacja multimedialna? 

• Co to jest slajd? 

2. Zaplanuj swoją prezentację. Określ tytuł, temat prezentacji (tu masz 

dowolność. Możesz zaplanować prezentację o ulubionym aktorze, 

piosenkarzu, sportowcu itp.). Zaplanuj liczbę slajdów. Pomyśl, czy będą 

tam zdjęcia, jeśli tak poszukaj ich w Internecie i zapisz na dysku 



swojego komputera. Plan prezentacji spisz na kartce, zrób zdjęcie i 

prześlij do mnie. Mam nadzieję, że gdy się spotkamy będziemy mogli od 

razu przystąpić do tworzenia multimedialnej prezentacji.  

Na wykonanie zadań masz dwa tygodnie! 

 

Pamiętaj o przesłaniu wykonanej pracy na adres anna.kulczynska@zss-

wrzesnia.pl, odszukaj na Messenger lub zrób zdjęcie i prześlij na telefon. 

Pamiętajcie! Wasze prace są oceniane!!! 

Życzę powodzenia. Trzymam kciuki! 

Anna Kulczyńska 
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