
Klasa VII  - 29.04.2020 

Temat: Urządzenia do tworzenia elektronicznych obrazów, dźwięków, filmów i animacji. 

Wykonane aparatem fotograficznym zdjęcia, nagrane kamerą cyfrową film czy uchwycone za 

pomocą  kamery internetowej ujęcia możesz poddawać komputerowej obróbce, a następnie 

wykorzystywać do różnych prac, m.in. do tworzenia prezentacji multimedialnych i filmów. 

 

Kamera internetowa – umożliwia transmitowanie obrazów, które są 

odświeżane co pewien czas oraz nagrywanie krótkich filmików. Kamery 

podłącza się do komputera najczęściej za pośrednictwem portu USB. 

  

Aparaty oraz kamery cyfrowe są wyposażone w karty pamięci i 

umożliwiają zapisywanie zarówno obrazów statycznych – w postaci 

zdjęć, jak i dynamicznych – w postaci filmów. Stosowane obecnie karty 

pamięci w aparatach oraz kamerach cyfrowych różnią się między sobą 

wyglądem, pojemnością, prędkością zapisu i odczytu danych. 

Zazwyczaj producenci kamer i aparatów dołączają do swoich 

produktów kabel, dzięki któremu możliwe jest importowanie zdjęć lub 

innych plików na komputer. 

 

Odtwarzacze MP3 i MP4 pełnią funkcję przenośnych urządzeń 

pamięci masowej. Umożliwiają one przechowywanie i oglądanie 

plików graficznych, zapisywanie i odtwarzanie muzyki, plików wideo, 

filmów. 

 

Dyktafon pozwala na nagrywanie dźwięków, a następnie przegrywanie 

ich na komputer przy pomocy odpowiedniego kabla i oprogramowania. 

Urządzeniem, którym możesz wykonać prawie wszystkie wymienione wyżej czynności, a które 

z pewnością posiadasz jest telefon komórkowy. Wystarczy zrobić zdjęcie lub nagrać krótki filmik 

a następnie podłączyć telefon do komputera i „przerzucić” pliki na komputer. 

Zadanie do wykonania: 

Za pomocą telefonu komórkowego wykonaj zdjęcie dowolnego przedmiotu lub sobie samemu. 

Spróbuj zmodyfikować to zdjęcie za pomocą dostępnych w telefonie narzędzi graficznych. 

Jeżeli nie posiadasz takich narzędzi lub nie wiesz jak to zrobić wystarczy, że zrobisz zdjęcie i je 

prześlesz. Czekam na Wasze prace. Wiem, że nie zabraknie Wam fantazji i pomysłu na 

wykonanie zadania. 

Zadanie dla chętnych 

Nagraj za pomocą telefonu krótki filmik z życia codziennego i prześlij do mnie. 

Dziękuję. 

Przygotowane zadanie proszę przesłać na adres informatyka52@wp.pl lub w każdy inny sposób: FB, 

Messenger, zdjęcie na telefon. 

Przypominam! Wasza praca jest oceniana!!! 

               Pozdrawiam 

            Anna Kulczyńska 
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