
Lista umiejętności: 

1. Umiejętności podstawowe: 

1.1. Włączanie i wyłączanie komputera. 

1.2. Tworzenie folderu i jego konfiguracja (zmiana nazwy). 

1.3. Usuwanie drobnych problemów (np. klawiatura niemiecka) 

2. Edytor tekstu (WRITER) 

2.1. Tworzenie nowego dokumentu. 

2.2. Zaznaczanie tekstu.  

2.3. Formatowanie tekstu:  

2.3.1. Wyrównanie (prawo, lewo, środek, justowanie).  

2.3.2. Edycja tekstu – pogrubianie, podkreślanie, kursywa. 

2.3.3. Tabulatory. 

2.4. Wstawianie i edycja elementów: 

2.4.1. Pole tekstowe  

2.4.2. Diagram/wykres 

2.4.3. Tabela 

2.4.4. Rysunek/plik graficzny 

2.5. Zapisanie dokumentu 

2.5.1. Jako *.doc 

2.5.2. Jako *.pdf 

2.6. Korespondencja seryjna 

3. Arkusz kalkulacyjny (CALC) 

3.1. Wprowadzanie danych. 

3.2. Zaznaczanie komórek (wybrana kolumna, wybrany wers, kilka kolumn 

np. A-C, kilka wierszy np. 1, 3, 8; wybrane komórki) 

3.3. Edycja i formatowanie danych: 

3.3.1. Scalanie komórek. 

3.3.2. Zmiana koloru tła komórki. 

3.3.3. Krawędzie komórki. 

3.4. Formuły (sumowanie, mnożenie, odejmowanie, średnia etc.). 

3.5. Zmiana nazwy arkusza. 

3.6. Tworzenie i edycja wykresów: 

3.6.1. Edycja zakresu danych. 

3.6.2. Dodawanie tytułu i podtytułu, edycja (pogrubienie, krawędzie etc.). 

3.6.3. Edycja typu wykresu (kołowy, słupkowy, kolumnowy, również wersja: 

3D). 

3.6.4. Zmiana koloru tła wykresu. 

3.6.5. Dodawanie etykiet danych. 

3.7. Zapisywanie jako *.xls. 

 



4. Prezentacja multimedialna (IMPRESS) 

4.1. Dodawanie slajdów 

4.2. Dobór: 

4.2.1. Właściwego układu. 

4.2.2. Odpowiedniego tła, kolorów, czcionek, grafik etc.  

4.2.3. Stosownej animacji. 

4.3. Stosowanie:  

4.3.1. Przejścia między slajdami. 

4.3.2. Zasad tworzenia prezentacji multimedialnych (np. 

http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2006/Kautz.pdf). 

4.3.2.1. Slajd otwierający i zamykający. 

4.3.2.2. Właściwy dobór kolorystyki i animacji. 

4.3.2.3. Właściwy dobór tekstu (ilość) oraz jego układ. 

4.3.2.4. Źródła wykorzystywanych plików oraz bibliografia (także: netografia). 

4.4. Porządkowanie slajdów. 

 

5. Skróty klawiaturowe 

6. GoogleDocs 

Podstawowe informacje (funkcja, możliwości wykorzystania) 

7. Adobe Kuler 

Podstawowe informacje (funkcja, możliwości wykorzystania) 

8. prezi.com 

Podstawowe informacje (funkcja, możliwości wykorzystania) 

9. Netykieta 

9.1.1. Poczta elektroniczna – temat wiadomości, nagłówek, treść, 

podpis; nadpisywanie wiadomości, usuwanie zbędnej treści w 

przypadku funkcji „odpowiedź”. 

9.1.2. Netografia – obowiązek! 

10. Edytor grafiki – GIMP 

10.1.1. Podstawowe informacje (funkcja, możliwości 

wykorzystania) 

10.1.2. Podstawowe funkcje: 

10.1.2.1. Skalowanie plików graficznych 

10.1.2.2. Podstawowa obróbka plików graficznych 

10.1.2.3. Stosowanie filtrów i masek 

10.1.2.4. Tworzenie prostej animacji tekstowej 

11. Elektroniczna mapa myśli 

11.1.1. Podstawowe informacje (funkcja, możliwości 

wykorzystania) 

http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2006/Kautz.pdf


11.1.2. Tworzenie mapy myśli – wykorzystanie ikon, dostosowanie 

kolorów i wielkości czcionek, formatowanie linii, wstawianie strzałek 

12. HotPotatoes 

12.1.1. Podstawowe informacje (funkcja, możliwości 

wykorzystania) 

12.1.2. Tworzenie testów z wykorzystaniem HotPotatoes – test z 

lukami, test wyboru, rozsypanka, krzyżówka etc. 

12.1.3. Konfiguracja testów (komentarze i polecenia po polsku) 

12.1.4. Zapisanie jako projekt oraz jako strona WWW 

12.1.5. * Przygotowanie do wydruku 

13. Internet w warsztacie polonisty 

13.1.1. Znajomość przynajmniej 3 stron z zakresu: 

13.1.1.1. Czasopisma on-line 

13.1.1.2. Biblioteki (zawierające teksty on-line) 

13.1.1.3. Portale i serwisy edukacyjne 

13.1.1.4. Słowniki i encyklopedie on-line 

13.1.1.5. Serwisy poświęcone konkretnym twórcom bądź dziełom 

14. Kultura @ internet  
14.1. Hipertekst – definicja 

14.2. Przykłady związków świata kultury z Internetem 

15. Znajomość tekstów czytanych na zajęcia i na 

zajęciach (np. e-edukacja, hipertekst etc.) 

 


