Termin wykonania pracy - koniec kwietnia 2020r.
Część I. Znajdź najważniejsze informacje i grafikę na temat –„Wielkie odkrycia
geograficzne”. Pamiętaj, że wyszukując i segregując informację należy zapisać
w przedostatnim slajdzie źródła z których korzystacie (Bibliografia)
1.
2.
3.
4.

Zaplanuj wygląd slajdów (Pamiętaj o zasadach tworzenia prezentacji)
Wykonaj slajd tytułowy
Dodaj slajd z listą wypunktowaną (Spis treści)
Na kolejnych slajdach przedstaw w ciekawy sposób stolice Europy (Umieszczaj tekst,
grafikę muzykę, film – poniżej w części II i III podpowiedzi)
5. Dodaj do slajdów animacje (Przejścia slajdów, animacje niestandardowe np.: wejście,
wyjście. W przypadku problemów skorzystaj z POMOCY).
6. Pamiętaj o zakończeniu i przedstawieniu się.
Część II. Dodanie do prezentacji pliku dźwiękowego
1. Znajdź w internecie plik muzyczny, który wstawisz do prezentacji .
2. Przed zapisaniem pliku sprawdź, czy możesz go wykorzystać (pliki objęte licencją Creative
Commons). Zapisz plik na dysku komputera.
3. Przejdź do pierwszego slajdu i kliknij w opcję Dźwięk na karcie Wstawianie. Odszukaj plik
na dysku komputera i zatwierdź swój wybór.
4. W Opcjach audio:
• w polu Początek ustaw Automatycznie,
• zaznacz opcję W pętli do zatrzymania.
5. Edytuj wstawiony dźwięk:
• Stopniowe zmniejszanie głośności ustaw na 5 sekund,
• zmień wygląd ikony głośnika (wykorzystaj narzędzia na karcie Formatowanie).
Część III. Wstawienie pliku wideo do prezentacji
1. Znajdź w internecie plik wideo, który wstawisz do prezentacji. Pamiętaj, że musi on być
zgodny z tematem prezentacji.
2. Przed zapisaniem pliku sprawdź, czy możesz go wykorzystać (pliki objęte licencją Creative
Commons). Zapisz plik na dysku komputera.
3. Dodaj nowy slajd, na którym wstawisz film. Przejdź do tego slajdu i na karcie Wstawianie
wybierz Wideo. Odszukaj na dysku komputera plik z filmem i zatwierdź swój wybór.
4. Dostosuj rozmiar pola z filmem – manewruj punktami widocznymi na obramowaniu.
5. Kliknij w pole z filmem. Na karcie Odtwarzanie w polu Początek ustaw odtwarzanie
wideo na Automatycznie.
6. Zmodyfikuj wygląd filmu, korzystając z dowolnych opcji na karcie Formatowanie.
7. Zapisz prezentację jako plik wideo (karta Plik, następnie Eksportuj i Utwórz wideo):
• zatwierdź wybór przyciskiem Utwórz klip wideo,
• w otwartym oknie w polu Zapisz jako typ wybierz Windows Media Video,
• kliknij Zapisz.

