
Wymagania na egzamin z przedmiotu informatyka. 

1. Tworzenie spisu treści, spisu ilustracji w edytorze tekstu Word (Office 2007): 

 wykorzystanie mechanizmu automatyzacji do tworzenia spisu treści oraz ilustracji, 

 wykorzystanie wbudowanych stylów oraz tworzenie nowego stylu, 

 tworzenie spisu treści w oparciu o style. 

Opis zadania: 

Zadanie egzaminacyjne polega na utworzeniu spisów na podstawie wzoru dokumentu. 

Słuchacz otrzymuje treść polecenia oraz dokument do opracowania spisów.  

Do wykonania zadania dołączono pełną instrukcję. 

2. Wstawianie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym Excel (Office 2007): 

 wstawianie wykresów na podstawie danych zawartych w tabeli, 

 dodawanie etykiet i tytułu wykresu, 

 modyfikacja wykresów – zmiana danych źródłowych. 

Opis zadania 

Zadanie egzaminacyjne polega na utworzeniu wykresów na podstawie wzoru. Słuchacz 

otrzymuje treść polecenia wraz dokumentem do opracowania wykresów. 

 

Krótka instrukcja: 

Aby utworzyć wykres należy zaznaczyć żądany obszar komórek z danymi w tabeli (liczby 

oraz opisy – tytuły kolumn, wierszy), a następnie z karty Wstawianie z grupy Wykresy 

wybieramy typ wykresu, który chcemy wstawić. Po wykonaniu tej czynności w arkuszu 

pojawia się wykres, którego należy uzupełnić o tytuł  oraz etykiety danych. Uwaga! Tu 

zaznaczamy wykres, aby pojawiły się Narzędzia formatowania wykresów. Tytuł wykresu 

wstawiamy po wyszukaniu opcji Tytuł wykresu z karty Układ w grupie Etykiety danych.  

W tej samej grupie w opcji Etykiety danych dodajemy etykiety. 

Zmiany danych źródłowych dokonujemy w arkuszu danych samego wykresu. Aby je 

wyświetlić, należy kliknąć wykres prawym przyciskiem myszy i z opcji wybrać Zaznacz 

dane. Ukaże się nam okno Wybieranie źródła danych, w którym można je modyfikować 

(dodawać, usuwać, zmieniać kolejność). Uwaga! Na wykresie kołowym na pierwszym 

miejscu w tabeli źródła danych wyświetlane są dane z pierwszego wiersza. 

 

3. Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint (Office 2007): 

 dodawanie slajdów oraz dobór układu slajdu,  

 wstawianie do slajdów tekstu, rysunków, zdjęć oraz ich modyfikacja rozmiaru, 

 dobór tła lub projektu slajdu, 

 dodawanie animacji do obiektów na slajdzie oraz ich modyfikacja (szybkość, kierunek, 

początek), kolejność wyświetlania, 

 dodawanie i dobór efektów przejścia slajdów; pokaz na kliknięcie lub automatycznie. 

Opis zadania 

Zadanie egzaminacyjne polega na utworzeniu prezentacji na podstawie wzoru. Słuchacz 

otrzymuje treść polecenia wraz z materiałami do zadania w folderze. 

 

Krótka instrukcja 

Aby w programie wstawić slajd, z grupy Slajdy wybieramy przycisk Nowy slajd. W tym 

przycisku w opcjach znajdują się układy slajdu, które ułatwiają rozmieszczenie 



elementów na slajdzie. Wstawianie zdjęć odbywa się za pomocą przycisku Obraz na 

karcie Wstawianie w grupie Ilustracje. Zmiany rozmiarów zdjęcia można dokonać 

korzystając z karty Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar. 

Tło slajdu najłatwiej zmienić korzystając z menu podręcznego, wybierając opcję Formatuj 

tło. Pamiętajmy, aby kliknąć na wolnej części slajdu. Chcąc zastosować projekt slajdu, 

wybieramy kartę Projekt, a następnie dostępne motywy. Projekt zmienia na slajdzie 

grafikę, dodaje efekty, zmienia krój czcionki, kolory itp. Projekt stosuje się do wszystkich 

slajdów. 

Animacje na slajdzie dostępne są na karcie Animacje w grupie Animacje pod przyciskiem 

Animacja niestandardowa. Po uruchomieniu przycisku pojawia się okno Animacja 

niestandardowa. Uwaga! Teraz należy zaznaczyć dowolny element na slajdzie, inaczej 

przycisk animacji nie będzie aktywny. Efekty animacji są pogrupowane: Wejście, 

Wyróżnienie, Wyjście, Ścieżki ruchu. Uwaga! Dodając efekty animacji powinniśmy 

zdecydować, jaki typ dodajemy. Wybierając kolejne efekty, zauważamy na liście obok 

listę dodanych efektów. Kolejność animacji można na liście modyfikować jak i usuwać. 

Należy zwrócić również uwagę na możliwość modyfikacji każdego dodanego efektu 

(Początek, Właściwość, Prędkość). 

Efekty przejścia slajdu dodajemy z grupy Przejście do tego slajdu na karcie Animacje. 

Należy zwrócić również uwagę na możliwość modyfikacji każdego efektu (Szybkość, 

Kliknięcie, Automatycznie).  

Uruchomienie całej prezentacji odbywa się za pomocą klawisza F5 lub przy włączonym 

oknie Animacji pod przyciskiem Odtwórz (bieżący slajd) lub Shift+F5. 

 

4. Grafika komputerowa w programie GIMP2: 

 obróbka zdjęć za pomocą narzędzi kolorów, 

 wykorzystanie narzędzia do powiększania obrazu (lupa), 

 obróbka zdjęć za pomocą narzędzia do korekcji obrazu (klonowanie), 

 wykorzystanie skryptów do tworzenia efektów specjalnych. 

Opis zadania 

Zadanie egzaminacyjne polega na skorygowaniu wskazanego obrazu na podstawie 

wzoru. Słuchacz otrzymuje treść polecenia wraz obrazem do opracowania. 

 

Krótka instrukcja 

Wstępna obróbka obrazu w zadaniu polega na optymalnym ustawieniu jasności  

i kontrastu w poszarzałym starym i pogniecionym zdjęciu (obrazie – tu obraz 

mój_dziadek.jpg). W programie GIMP2 znajdziemy tą opcję w menu Kolory. Należy tak 

dobrać jasność (przyciemnić obraz) i kontrast, aby z obrazu ginęły szarości. W efekcie 

pozostaną jedynie rysy, które skorygować możemy narzędziem Klonowanie  

(Stempel) . Narzędzie to znajdziemy w przyborniku (menu Okna->Przybornik). Aby 

dokonać klonowania obszaru obrazu należy najpierw wybrać miejsce, z którego 

zaczniemy tą operację (ustawiamy wskaźnik myszy i wciskamy kombinację klawiszy 

ctrl+klik). Następnie ustawiamy narzędzie w miejscu  klonowania i przeciągamy lub 

klikamy wskaźnikiem myszy po obrazie, kontrolując skopiowany obszar. Aby uchwycić 

szczegóły obrazu należy posługiwać się narzędziem Lupa. Uwaga! Wraz  

z powiększeniem obrazu powiększa się narzędzie klonowania. Należy zatem zawsze 

dopasować wielość narzędzia Klonowanie do skali obrazu i do wykonywanej operacji. 

Rozmiar narzędzia Klonowanie zmieniamy w opcjach klikając dwukrotnie na ikonie  



w przyborniku. Powiększenie lub pomniejszenie obrazu Lupą to przyciśnięcie + lub – na 

klawiaturze. 

 

5. Tworzenie stron internetowych w programie SharePoint Designer 2007: 

 ustawianie tła strony, 

 edycja i formatowanie tekstu, 

 umieszczanie na stronie zdjęć, rysunków, wykresów, 

 wstawianie plików animowanych, 

 tworzenie odsyłaczy na stronie oraz linków zewnętrznych. 

Opis zadania 

Zadanie egzaminacyjne polega na stworzeniu strony internetowej na podstawie wzoru. 

Słuchacz otrzymuje treść polecenia do opracowania strony wraz materiałami w folderze. 

 

Krótka instrukcja 

Aby utworzyć tło strony używając pliku graficznego, należy w oknie Właściwości tagu 

sekcji body wybrać atrybut background (wciskamy  i wczytujemy plik tła). Aby nadać 

kolor tła wybieramy atrybut bgcolor i wybieramy kolor. Wstawianie zdjęć odbywa się przy 

pomocy menu Wstaw -> Obraz -> Z pliku. 

Aby utworzyć odsyłacz (hiperlink) na stronie należy wcześniej wstawić zakładki  

w odpowiednie miejsca. Jeśli tworzymy spis treści (zawartość strony), to potrzebne są 

hiperlinki na stronie. W odpowiednich miejscach w dokumencie (np. przed nazwą 

rozdziału) wstawiamy kursor, a następnie z menu Wstaw -> Zakładka nadajemy nazwę 

zakładki/zakładek. Kolejnym krokiem jest dodanie hiperłącza do tekstu (spisu treści). 

Zaznaczamy tekst i korzystamy z menu Wstaw -> Hiperłącze. Następnie w oknie 

wstawiania hiperłącza w sekcji Połącz z wybieramy przycisk Miejsce w tym dokumencie. 

Wówczas ukażą się nam nazwy wcześniej nadanych zakładek. Zaznaczamy 

odpowiednią nazwę i zatwierdzamy OK. Hiperłącza do stron zewnętrznych ustawiamy po 

wcześniejszym wpisaniu nazwy strony, a następnie w oknie wstawiania hiperłącza  

w sekcji Połącz z wybieramy przycisk Istniejący plik lub strona sieci Web w polu adres 

wpisując adres strony internetowej. 

Uwaga! Niektóre atrybuty oraz wybrane funkcje edytowanej strony, nie będą widoczne. 

Plik należy zapisać na dysku, a następnie uruchomić go w przeglądarce! Jednocześnie 

można dokonywać modyfikacji na stronie w programie jak i po odświeżeniu jej  

w przeglądarce (F5) oglądać wyniki swojej pracy. 

 

Słuchacz ma prawo do zaliczenia egzaminu z informatyki wg opisanych wymagań, 

używając innego wolnego oprogramowania. 

Kryteria merytoryczne oraz ilościowe na poszczególne oceny przedstawiane są 

słuchaczowi w dniu egzaminu. 

 


