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SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z INFORMATYKI Z WYKORZYSTANIEM 

TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH  

W KLASIE II LICEUM. 

Temat: Sztuka ciekawej prezentacji jako forma bogatej wypowiedzi. Wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasie II liceum na lekcji informatyki. 

Streszczenie 

Prezentacja multimedialna jest formą wypowiedzi publicznej, która coraz częściej jest 

stosowana jako narzędzie przedstawiające wyniki pracy lub wzbogacające wystąpienie na 

forum szkoły, a także w późniejszym życiu zawodowym.  Zdobyła dużą popularność dzięki 

wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania komputerowego umożliwiającego 

umieszczanie na kolejno wyświetlanych ekranach zarówno tekstów jak też elementów 

multimedialnych takich jak: rysunki, zdjęcia, dźwięki, grafiki, animacje i filmy. Jest 

audiowizualną formą prezentowania wykładów, referatów i komunikatów np. na 

konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach. Również w szkole jest formą bardzo 

chętnie wykorzystywaną przez nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych.  

Do tworzenia prezentacji multimedialnych najczęściej wykorzystywany jest z programu 

PowerPoint (MS Office), Impresja (Open Office), Libre Office Impress  w przypadku 

komputerów typu PC oraz z programu Keynote (iWork) w przypadku komputerów typu 

Apple. W ostatnim czasie do tego celu coraz częściej wykorzystywana jest aplikacja 

Dokumenty Google, która umożliwia przygotowanie prezentacji poprzez przeglądarkę 

internetową. Prezentacje przygotowane za pomocą wyżej wymienionych programów 

to zwykle zestaw kolejno wyświetlanych slajdów, które zawierają różne elementy 

multimedialne i efekty wizualne lub dźwiękowe. Dobry projekt multimedialny angażuje 

widownię, wzbudza zainteresowanie, a często służy także jako pomoc dydaktyczna. Aby 

jednak był dobrze wykonany, niezbędny jest odpowiedni program do robienia prezentacji. 

Może to być aplikacja instalowana na komputerze lub laptopie, a także platforma online 

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons
Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC)



 
 

 

2 
 

wymagająca jedynie zarejestrowania się i założenia konta. Na prezentowanej lekcji 

informatyki uczniowie poznają wybrane aplikacje multimedialne, z których uczeń może 

korzystać online by stworzyć na kreatywne przedstawienie tematu, bądź wspomóc jedynie 

swoje wystąpienie kilkoma grafikami. Pozna etapy pracy i cechy dobrej prezentacji oraz jak 

się zachować w czasie wystąpienia. Na kolejnych zajęciach należy kontynuować ten temat by 

uczeń mógł w oparciu o wybrany program online przygotować wystąpienie poparte  

o aplikacje do prezentacji multimedialnych. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (Informatyka): 

 

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; 

opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, 

motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. 

III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera 

z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania 

wiedzy i umiejętności z rożnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. 

Cele lekcji: 

A. Cel ogólny:  

Poznanie nowych sposobów na tworzenie prezentacji multimedialnej. 

B. Cele szczegółowe: 

1. Przedstawienie najważniejszych zasad dobrej prezentacji. 

2. Wskazanie możliwości pozyskiwania elementów multimedialnych do 

prezentacji. 

3. Omówienie najważniejszych aspektów związanych z ochroną własności 

intelektualnej w kontekście tworzenia materiałów dydaktycznych. 

4. Nabycie przez uczniów umiejętności: 

− tworzenia projektów szkolnych w postaci efektownej prezentacji z 

wykorzystaniem wybranych programów; 

- umieszczania elementów graficznych, plików video oraz dokumentów .pdf w 

prezentacji; 
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- tworzenie prezentacji za pomocą pustych slajdów oraz szablonów. 

- edytowanie i modyfikowanie istniejącej prezentacji. 

- używanie dostępnych opcji programu w celu osiągnięcia założonego celu. 

- wykorzystanie różnych źródeł informacji. 

 Formy pracy:  

- indywidualna 

- zbiorowa 

Metody pracy: 

- wykład, dyskusja, demonstracja, ćwiczenia praktyczne 

Środki dydaktyczne (w tym zasoby multimedialne): 

• zestaw komputerowy, projektor, tablica multimedialna 

• Padlet prezentacja multimedialna -

https://padlet.com/dpoplawskagrafika/prezentacja_multimedialna_bsc 

• Komputery z łączem do sieci Internet 

• Załącznik nr 1, załącznik nr 2 (Przygotowanie_treści_wypowiedzi.pdf,  

• Załącznik 3 (Prezentacja_Canva_narracja.pdf) 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu 

lekcji). 

2. Część wstępna:  

Na początku lekcji nauczyciel podkreśla, że prezentacja multimedialna ma być tylko 

pomocą, a nie głównym nośnikiem przekazywanych informacji — mówca nie powinien 

czytać ze slajdów. Prezentacja multimedialna służy przede wszystkim odbiorcom, którzy 

dzięki niej łatwiej wychwytują główne myśli. Prowadzący wyjaśnia w jaki sposób 

przygotować dobre wystąpienie (np. storytelling – opowiadanie historii, spotykany  

w starych baśniach i legendach, jak i we współczesnych filmach, audycjach radiowych  

i książkach), omawia uczniom główne 4 etapy pracy nad prezentacją. (Rys. 1): 

https://padlet.com/dpoplawskagrafika/prezentacja_multimedialna_bsc
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Rys. 1. Etapy pracy nad wystąpieniem. 

oraz podkreśla zasadę by podczas pracy nad wystąpieniem uczeń musi wziąć pod uwagę trzy 

czynniki (Rys 2):  

 

Rys. 2. Czynniki dobrej prezentacji. 

 

Następnie  nauczyciel wspólnie z uczniami wskazuje cechy, które spowodują, że prezentacja 

będzie ciekawa i klarowna a jej temat zapadnie w pamięć odbiorcom. Warto je poznać  

i stosować (Rys. 3).  

• Prostota - w wystąpieniu należy uwzględnić tylko to, co jest istotne. 

• Konkretność - podawać konkretne przykłady z życia, zrozumiałe dla odbiorców. 

• Wiarygodność – powoływać się tylko na sprawdzone i poważne źródła i autorytety. 
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• Historia i emocje – Suche fakty na slajdach nie poruszają odbiorców. Należy stosować 

odpowiednio dobrane ilustracje, przykłady oraz oddziaływujące na wyobraźnię 

porównania, można to wszystko ubrać np. w jakąś historię. 

• Efekt zaskoczenia – To co niespodziewane wzbudza wyobraźnie odbiorców. 

• Podsumowanie, wnioski- należy je umieścić na końcu prezentacji i odpowiednio 

zaakceptować. 

 

Rys. 3. Cechy dobrej prezentacji. 

Zwraca uwagę, że dobry przekaz to taki, który zawiera cechy dobrej prezentacji, a osoba projektująca slajdy 

powinna znać zasady ich projektowania:  

 

Rys. 4. Zasady projektowania slajdów. 

3. Część główna:  

Prowadzący zajęcia podkreśla, że slajdy mają uzupełniać wypowiedź prelegenta, 

wzmacniać jego wypowiedź. Dlatego tez należy pamiętać o wyborze odpowiedniego 
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narzędzia do wykonania slajdów. Nauczyciel stwierdza, że istnieje wiele narzędzi  

do przygotowania prezentacji zarówno oferowanych jako pakiety programów 

biurowych oraz tych , które SA dostępne online (wymienia przykładowe: Canva, 

Photovizi, Emaze, Glogster, Genially – Załącznik nr 1). Zapoznaje uczniów  

z wybranym programem do prezentacji multimedialnej - Canva. Serwis Canva to 

darmowe oprogramowanie do tworzenia prezentacji, zapewniające dostęp do setek 

pięknie zaprojektowanych układów. Dzięki aplikacji przygotujemy wystąpienie na 

dowolny temat. Wystarczy po prostu wybrać odpowiednie obrazy, czcionki i kolory, 

aby prezentacja stała się wspaniałym nośnikiem tego, co chcemy przekazać. Canva 

dostępna jest w dwóch wersjach – darmowej oraz płatnej. Użytkownik opcji bez 

opłat może liczyć na dostęp do ponad 250 tysięcy szablonów oraz 100 rodzajów 

różnych projektów graficznych. Dodatkowo otrzymuje on 5 GB miejsca na dane  

w chmurze oraz wiele bezpłatnych zdjęć i grafik, które można legalnie wykorzystać  

w projekcie. 

A. Prowadzący nauczyciel prezentuje wykonanie prezentacji w Canvie krok po kroku: 

• Aby móc rozpocząć korzystanie z programu Canva, należy założyć konto na stronie 

internetowej programu https//www.canva.com i zaakceptować jego regulamin. 

Zalogować się można za pomocą adresu e-mail lub poprzez konto Facebook/Google  

i nie wiąże się to z żadnymi opłatami. Aby uruchomić kreator grafiki, nie trzeba 

niczego instalować. Po zalogowaniu, aplikacja online zapyta o cel jej wykorzystania, 

jednak odpowiedź nie będzie używana nigdzie poza statystykami prowadzonymi przez 

twórców. Gdy użytkownik zaznaczy odpowiednią opcję, kolejnym krokiem będzie 

obejrzenie krótkiego filmu instruktażowego (można z niego rezygnować).  

Po zakończeniu projekcji można zacząć tworzenie pierwszej grafiki. 

• Prezentacja  powstanie w zaledwie kilka minut po kliknięciu przycisku Utwórz własny 

projekt i przekierowaniu do głównego ekranu roboczego. To właśnie tam można 

skorzystać z gotowych szablonów lub samodzielnie stworzyć upragnione materiały. 



 
 

 

7 
 

 

Rys.5. Wybór szablonów. 

 

W nowym oknie pojawią się gotowe szablony Canva. Wyświetlają się one w menu  

po stronie lewej. Użytkownik może przewijać katalog w dół lub na boki i wybierać 

spośród różnych kategorii, lub użyć wyszukiwarki szablonów i odnaleźć przydatny 

motyw na podstawie słów kluczowych. Przykładowo: jeśli infografika ma dotyczyć 

zdrowego odżywiania, warto użyć słów kluczowych healthy oraz food. 

Po kliknięciu konkretnego szablonu można przystąpić do jego edycji – prawie każdy 

element jest interaktywny, da się go więc przesunąć, zamienić miejscami z innymi lub 

usunąć.  

Użytkownik korzystając z aplikacji Canvy może za pomocą mechanizmu drag&drop 

(chwyć i upuść) wzbogacić projekt o inne dodatki, wybierając zakładkę:  Zdjęcia/ 

Elementy/ Tekst/ Audio/ Wideo/ Tło/ Foldery lub Więcej.   

 

Rys. 6. Wybór ciekawych czcionek 

 

• Jeżeli nie chcemy korzystać z gotowych szablonów, możesz samodzielnie wykreować 

swój plakat czy fotokolaż. Kliknij Utwórz projekt i z rozwijanej listy wybierz 
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odpowiedni typ grafiki. Następnie w nowym oknie musisz dodać preferowane 

elementy projektu.  

• Aby przesłać do programu Canva własne multimedia, wystarczy użyć 

zakładki Przesłane i fioletowego przycisku Prześlij multimedia. W ten sposób 

zaimportujemy do programu obrazy, a także pliki wideo i audio z dowolnego 

urządzenia, konta na Facebooku, dysku Google, konta na Instagramie lub dysku 

Dropbox.  

 

Rys. 7. Przesyłanie multimediów 

 

• Użytkownik może skorzystać także z gotowych multimediów Canva. W tym celu 

należy wybrać je z odpowiedniej zakładki po lewej stronie:  

- zdjęcia – zawiera katalog darmowych zdjęć;  

- elementy – znajdziesz w niej różnorodne dodatki graficzne, np. naklejki, gify lub 

wykresy; 

- tekst – dzięki niej do projektu graficznego dodasz nagłówki, podtytuły oraz inne 

treści;  

- audio – pozwala wgrać ścieżkę dźwiękową; to opcja szczególnie przydatna przy 

tworzeniu prezentacji;  

-wideo – docenisz ją, podobnie jak audio, przygotowując prezentacje;  

- tło – zawiera różnorodne tła;  
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foldery – pozwala na tworzenie folderów z zakupionymi i ulubionymi motywami 

graficznymi. Dostępna tylko dla użytkowników Premium. 

Oprócz wymienionych elementów, w Canvie znajdziemy także inne ciekawe dodatki 

graficzne. Po kliknięciu przycisku Więcej zyskasz dostęp do różnorodnych 

materiałów, pomocnych przy tworzeniu grafiki, np. wykresów lub stylów. Dzięki tej 

zakładce bez problemu zintegrujesz także Canve z Emoji, Pixbay czy Google Maps. 

 

Rys. 8. Użycie dodatków dostępnych w programie Canva 

 

• Gotową prezentację może uczeń zaprezentować w różnych trybach: jako prezentacje 

standardową, w trybie prezentera a nawet jako nagranie wideo. Dostępna jest opcja 

zapisu PDF do rozdania albo można utworzyć przygotowanych slajdów interaktywna 

stronę internetową. 

 

Rys. 9. Wybór typów pokazu 



 
 

 

10 
 

Efekt pracy z prezentacją można pobrać na komputer jako plik PDF, gif, JPG, wysłać 

na adres e-mail, przekserować do programu Power Point, udostępnić jako łącze do 

strony, udostępnić jako plik wideo (Rys. 9). 

  

Rys. 10. Zapisywanie efektów pracy 

• Niezależnie od tego, czy tworzymy prezentację na zebranie lub lekcję, Canva 

umożliwia wspólne tworzenie prezentacji w serwisie. Aby utworzyć zespół, 

wystarczy wybrać osoby, z którymi chcesz współpracować.  

Gdy zaakceptujemy zaproszenie, możemy natychmiast zacząć wspólnie 

tworzyć prezentację. Wystarczy kliknąć przycisk Udostępnij na górze 

interfejsu.  

4. Część praktyczna  

Uczeń ma za zadanie wykonanie za pomocą programu Canva prezentacji wydarzenia  

z informatyki związanego z wybranym zagadnieniem, np. rozwojem komputerów, 

usług internetowych lub grafiki komputerowej. W pracy powinien wykorzystać 

możliwości   aplikacji (w ramach 1 godziny z programem uczniowie wykonują tylko 

pierwszy etap pracy polegający na wykonaniu wstępnego slajdu, który pozwoli im 

zapoznać się z programem. Temat powinien być kontynuowany na kolejnych 

zajęciach). 

5. Część końcowa: 

Nauczyciel jako formę podsumowującą lekcję zadaje uczniom pytania: 

1. Co powinna zawierać dobra prezentacja?  
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2. O czym należy pamiętać tworząc prezentację?  

3. Jakich błędów należy unikać?  

4. Co to znaczy dobra prezentacja? 

Uczniowie odpowiadając na pytania wraz z nauczycielem podsumowują lekcję. 
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Załącznik nr 1: 
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