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Zadania PowerPoint cz.1 
Tworzenie nowej prezentacji 

 
1. Utwórz nowy slajd. Dla utworzonego slajdu zastosuj układ: Slajd tytułowy. 

- w tytule umieścić tekst: Unia Europejska. 
     Sformatuj tytuł slajdu następująco: 

czcionka: Arial,  
rozmiar: 50, 
styl: pogrubiona, cień, środkowanie 
tekstu, kolor: czerwony. 

- w podtytule umieść następujący tekst: Autor: Imię Nazwisko (wpisz swoje imię i nazwisko). 
 

2. Utwórz nowy slajd po slajdzie 1. Dla utworzonego slajdu zastosuj układ: pusty.   
Wstaw pole tekstowe i wprowadź następujący tekst: 

 
Unia Europejska - jest to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu pięciu,  w chwili obecnej, 
krajów europejskich, będący efektem wieloletniego zbliżania się krajów z Europy Zachodniej. 

 
3. Zapisz prezentację pod nazwą Unia Europejska.pptx na dysku w swoim folderze. 
 
4.Utwórz nowy slajd po slajdzie 2. Dla utworzonego slajdu zastosuj układ: tytuł i zawartość. 
- w tytule umieścić tekst: Flaga UE, 
- w polu zawartość utwórz następującą listę wypunktowaną: 

• Autor projektu flagi UE – Madriaga’y Rojo oraz Arsene Heitz; 
• Oficjalny symbol UE od 1986 roku; 
• Dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle; 
• Liczba gwiazd nie zależy od ilości członków UE 

- wstaw rysunek z pliku o nazwie: flaga_UE.png 
 
5. Utwórz nowy slajd po slajdzie 3. Dla utworzonego slajdu zastosuj układ: dwa elementy 

zawartości. 
- w tytule umieścić tekst: Poziom życia w wybranych krajach UE, 
- w pierwszym polu zawartość utwórz następującą tabelę: 

 

 

Kraj 
Dochód narodowy 

na głowę ($) 

Produkt krajowy 

brutto (w mld $) 

Luksemburg 62,844 37,906 

Austria 29,972 241,548 

Holandia 29,412 915,072 

Belgia 28,396 293,843 

Wielka Brytania 27,106 1606,853 

Włochy 27,050 1559,321 

Hiszpania 22,264 915,072 

Portugalia 18,444 187,958 

Czechy 16,448 167,805 

Węgry 14,572 147,472 

Polska 11,623 443,937 

Litwa 11,250 38,859 

Łotwa 9,981 23,166 
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- w drugim polu zawartość utwórz następujący wykres: 

 
450 

 

400 
 

350 
 

300 
 

250 
 

200 
 

150 
 

100 
 

50 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dochód 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produkt 

 

 
 
 
 
 
 
 
Luksemburg 

Belgia 

Portugalia 

Polska 

Łotwa 

narodowy krajowy 

na głowę brutto 

 

 

6. Utwórz nowy slajd po slajdzie 4. Dla utworzonego slajdu zastosuj układ: dwa elementy zawartości. 
- w tytule umieścić tekst: Hymn UE, 

- w pierwszym polu zawartość wstaw plik odpal.mp3 (karta Wstawianie -> Multimedia -> Dźwięk 

-> Dźwięk na moim komputerze) 
- w drugim polu zawartość utwórz następującą listę wypunktowaną: 

• Melodia pochodzi z Dziewiątej Symfonii skomponowanej przez Ludwiga Van Beethovena 

w 1823. 
• W 1985, został on także  przyjęty  przez głowy i premierów państw członkowskich jako 

oficjalny hymn Unii Europejskiej. 
 
7. Utwórz nowy slajd po slajdzie 5. Dla utworzonego slajdu zastosuj układ: tytuł i zawartość. 

- dodaj WordArt jako tytuł: Struktura instytucjonalna Unii, 
Sformatuj tytuł slajdu następująco: 

czcionka: Impact, 

rozmiar: 48, 

styl: pogrubiona, 
kształt obiektu WordArt: Krzywa wygięta w górę. 

 
- w polu zawartość utwórz strukturę UE (karta „Wstawianie” – „Ilustracje” – „SmartArt” – 

„Hierarchia”): 
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8. Na slajdzie 1 wykonaj następujące operacje: 
Sformatuj podtytuł slajdu następująco: 

- czcionka: Verdana, 

- rozmiar: 16, 

- wyrównanie: do prawej, 
- położenie: prawy dolny róg 

9. Na slajdzie 3 wykonaj następujące operacje: 

Zamiast pola tekstowego z tekstem Flaga UE wstaw obiekt WordArt z tym samym tekstem: 
- czcionka: 44 pkt, 

- kształt obiektu WordArt: Fala1. 
 
10. Wstaw slajd z pliku: dane.ppt, pomiędzy slajdem 4 a 5. 

 
11. Na slajdzie 2 wykonaj następujące operacje:  
      Sformatuj definicję Unii Europejskiej: 

- czcionka: Arial, 

- rozmiar: 25, 

- pogrub tekst Unia Europejska, 
 
12. Na slajdzie 3 wykonaj następującą operację:  

      Dla rysunku flagi UE zastosuj (karta „Animacje”): 
- efekt: ścieżka ruchu, niestandardowa, krzywa, 
- początek: z poprzednią, 
- szybkość: wolna.     

 

13. Na slajdzie 2 wykonaj następującą operację: 
Wstaw rysunek z pliku euro.gif tak aby znajdował się w prawym górnym rogu slajdu. 

 
14. Na slajdzie 4 wykonaj następującą operację:  
      Sformatuj wykres następująco: 

- ustaw kolor serii danych Polska na żółty 

- ustaw typ wykresu na: Kolumnowy 3-W 
- ustaw ściany wykresu na kolor: zielony 

- ustaw obszar wykresu na kolor: szary, 

- ustaw obramowanie na kolor czarny, 
- zwiększ grubość linii obramowania i narzuć cień 
- sformatuj właściwości Obrót 3-W w następujący sposób : X – 20o, Y - 15o, Perspektywa – 
35o. 
- zmień kolor tytułu slajdu na: granatowy, a słowo życie na: zielony 

 
15. Na slajdzie 2 wykonaj następującą operację: 

Wstaw rysunek z pliku ue_mapa.gif i zmień rozmiar obrazka na: wysokość  5 cm, szerokość     10 
cm. Ustaw obrazek tak aby znajdował się pod tekstem zamieszczonym na tym slajdzie. 

 
16. Na slajdzie 6 wykonaj następującą operację:  
      Tekst Hymn UE zmień na obiekt WordArt 

- ustawienia wg własnego wyboru. 
 
17. Na slajdzie 2 wykonaj następującą operację:  

      Dla mapy UE zastosuj: 
- efekt wejścia: szachownica, 
- początek: po poprzedniej, 
- opóźnienie: 3s. 

 
 
18. Na slajdzie 3 wykonaj następującą operację: 

       Ustaw stopkę o treści: Wydział Zarządzania. 
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19. Na slajdzie 2 wykonaj następującą operację:  

      Dla znaku Euro zastosuj: 
- ustawienie akcji: kliknięcie myszą, 
- hiperłącze: ostatni slajd. 

 

20. Na slajdzie 6 wykonaj następującą operację: 
Dodaj autokształt – strzałkę wskazującą na głośnik 
Sformatuj ją następująco: 

- kolor wypełnienia – żółty, 

- obramowanie koloru granatowego, 
- grubość linii 2 pkt. 

 
21. Na slajdzie 4 wykonaj następującą operację: 

Zastosuj efekt powiększenie dla wykresu.  
Ustaw następujące właściwości: 

- początek: po poprzedniej, 
- szybkość: bardzo wolna. 

 
22. Na slajdzie 6 wykonaj następującą operację: 

Przekopiuj rysunek (symbol euro) ze slajdu 2 do slajdu 6, tak aby znajdował się w prawym 
górnym rogu. 

 
23. Na slajdzie 7 wykonaj następującą operację: 

Dodaj notatkę o następującej treści: 
W 2002 roku rozpoczął prace  Konwent Unii Europejskiej, mający za zadanie przygotować 
projekt reorganizacji Unii w celu przystosowania jej do sprawnej działalności po 
rozszerzeniu. 

 
24. Na slajdzie 6 wykonaj następującą operację: 

Ustaw następujący efekt dla klipu multimedialnego: 

- efekt: odtwórz 
- rozpoczęcie odtwarzania po: 1s 

Dla tekstu: 

- zmień styl wypunktowania na √. 
 
25. Na slajdzie 7 wykonaj następującą operację: 

Dodaj do schematu organizacyjnego dla Instytucje Doradcze asystenta Komitet Regionów. 
 
26. Na slajdzie 1 wykonaj następującą operację: 

Zmień kolor tła: 
- efekt: wypełnienie gradientem, dwa dowolne kolory, liniowy, z prawego górnego rogu. 

 
27. Zastosuj wbudowany szablon projektu szablon_tlo.pot dla wszystkich slajdów w prezentacji. 

 
28. Wstaw rysunek z pliku wz.jpg tak aby znajdował się w lewym górnym rogu we wszystkich 

slajdach prezentacji Unia Europejska.ppt oprócz slajdu tytułowego (za pomocą wzorca slajdów). 
 
29. Dla wszystkich slajdów zastosuj przejście slajdów: Zegar zgodnie z ruchem wskazówek. A 

następnie ustaw parametry: 
- Szybkość: wolna 
- Przełączanie slajdu: Automatycznie po 5s. 

 
30. Przeprowadź próbę tempa dla prezentacji (karta Pokaz slajdów -> Przygotowywanie -> Próba 

tempa).  

31. Dla wszystkich slajdów ustaw datę i godzinę na każdym slajdzie oprócz tytułowego. Format: dd-

mm-rrrr hh:mm. 
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32. Dla wszystkich slajdów ustaw automatyczną numerację slajdów na każdym oprócz pierwszego     

slajdu. 

 

33. Na końcu prezentacji dodaj dwa nowe slajdy : pierwszy o układzie Pusty, drugi o układzie    

Zawartość. 

 

35. Ukryj przedostatni slajd prezentacji. 

 

35. Na ostatni slajdzie wstaw obiekt WordArt o następującej treści : Koniec prezentacji. 

 

34. Wydrukuj do PDF-a UE.pdf tak aby były 4 slajdy na stronie. 

 

34. Zapisz prezentację. 

 

35. Zapisz prezentację pod nazwą UE w formacie .rtf w swoim folderze na dysku. 

 

 

Tworzenie prezentacji w serwisach Canva i Prezi 

 

a) Canva – jest dostępna na stronie https://www.canva.com/pl_pl/ (w pierwszej kolejności trzeba 

utworzyć darmowe konto.  
Wybrać Zarejestruj się (są dostępne trzy opcje rejestracji : przez Google, Facebooka, maila) 

 

Link do instrukcji tworzenia prezentacji : 

 

https://www.socjografka.pl/jak-zaczac-tworzyc-w-canva/ 

 

https://adakinowska.pl/canva-instrukcja-dla-poczatkujacych/ 

 

https://joannaceplin.pl/canva/ 

 

 

b) Prezi - jest dostępna na stronie https://prezi.com/ (w pierwszej kolejności trzeba utworzyć darmowe 

konto - Basic). 
Wybrać Education, następnie Try Prezi for free, następnie wybrać jeden ze sposobów 

utworzenia konta. 

Linki do instrukcji tworzenia prezentacji : 

 

https://prezi.com/g-uodpqa2gux/instrukcja-tworzenia-prezentacji-w-prezicom-izabela-

boruszewska/ 

 

https://prezi.com/kogbslghhz48/instrukcja-prezi/ 

 

https://prezi.com/70f_antfk-tb/instrukcja-obsugi-prezi/ 

 

W obu serwisach stworzyć prezentacje.  

Wymagania : 

- prezentacje mogą być na dowolny temat, ale nie mogą dotyczyć tego samego,  

- prezentacja powinna zawierać minimum 7 slajdów, 

- ma być slajd tytułowy i końcowy, 

- prezentacja powinna zawierać : tekst, zdjęcia oraz inne elementy. 

Gotowe prezentacje  zapisać również w swoim folderze na dysku. 

https://www.canva.com/pl_pl/
https://www.socjografka.pl/jak-zaczac-tworzyc-w-canva/
https://adakinowska.pl/canva-instrukcja-dla-poczatkujacych/
https://joannaceplin.pl/canva/
https://prezi.com/
https://prezi.com/g-uodpqa2gux/instrukcja-tworzenia-prezentacji-w-prezicom-izabela-boruszewska/
https://prezi.com/g-uodpqa2gux/instrukcja-tworzenia-prezentacji-w-prezicom-izabela-boruszewska/
https://prezi.com/kogbslghhz48/instrukcja-prezi/
https://prezi.com/70f_antfk-tb/instrukcja-obsugi-prezi/
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Program Visio 

 

Za pomocą programu Visio utwórz następujące diagramy i schematy : 

a)   

 

 

 
 

b) 

 

 
 

c)  
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