
Tematy z informatyki dla klasy VII w okresie kwarantanny 

 

5.3 Nie taka 
martwa 
natura 

Tworzenie filmu na podstawie  
obrazu statycznego, importowanie 
napisów i obrazów do programu 
Photo Story, stosowanie  
swobodnego ruchu kamery,  
płynne zmienianie kierunku ruchu 
kamery, zapisywanie projektu  
i gotowego filmu 

II.3a, II.3d, II.4, II.5, 
III.2, III.3 

Uczeń potrafi: 
• tworzyć film na podstawie jednego obrazu statycznego; 
• importować napisy i obrazy do programu Photo Story; 
• stosować swobodny ruch kamery; 
• płynnie zmieniać kierunek ruchu kamery; 
• zapisywać projekt i gotowy film. 

Edytor grafiki  
(np. PhotoFiltre), 
edytor filmów 
(np. Photo Story) 

 



 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia 

Realizacja 
podstawy 

programowej 

Osiągnięcia  
uczniów 

Używane  
aplikacje 

5.4 Cyfrowy montaż 
filmu 

Importowanie obrazów i filmów  
do programu Movie Maker, 
stosowanie efektów wizualnych  
dla wybranych sekwencji filmu, 
wprowadzanie napisów 
początkowych, podpisów  
i napisów końcowych, zapisywanie 
projektu i gotowego filmu 

II.3a, II.3d, II.4, 
II.5, III.2, III.3 

Uczeń potrafi: 
• importować obrazy i filmy do programu Movie Maker; 
• stosować efekty wizualne dla wybranych sekwencji filmu  

i animowane przejścia między nimi; 
• wprowadzać napisy początkowe, podpisy i napisy 

końcowe; 
• zapisywać projekt oraz gotowy film. 

Edytor grafiki  
(np. PhotoFiltre), 
edytor filmów  
(np. Movie Maker) 

5.5 Projekt  
prezentacji 

Praca w zespole nad wspólnym 
projektem – założenia projektu,  
przebieg pracy nad projektem,  
ocena końcowa projektu 

II.3d, II.4, II.5, III.3, 
IV.1, IV.2, V.2 

Uczeń potrafi: 
• organizować pracę zespołową nad wspólnym projektem; 
• przygotować prezentację multimedialną zawierającą  

obrazy, dźwięki i filmy; 
• docenić podział na role w pracy zespołowej. 

Program  
do prezentacji  
(np. PowerPoint, 
Impress), 

5.6 Multimedialna 
prezentacja 

Tworzenie prezentacji w programie 
PowerPoint, umieszczanie  
w prezentacji obrazków, dźwięków  
i filmów, doskonalenie prezentacji,  
przygotowanie do pokazu 
prezentacji 

II.3d, II.4, II.5, III.2, 
III.3, IV.1, IV.2, V.2 

Uczeń potrafi: 
• doskonalić i oceniać prezentację; 
• przygotować się do jej zaprezentowania; 
• dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. 

Program  
do prezentacji  
(np. PowerPoint, 
Impress), 

 

 


