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Lekcja 6. Przygotowanie pokazu.
_________________________________________________________________________________
Zadanie nr 6.1. Przygotowanie prezentacji  „Kursy walut” – kontynuacja.
Ćwiczenie nr 1.
Otworzyć do edycji w folderze POKAZY prezentację WALUTA.
Zaprojektować pokaz według poniższych wymagań:

1. Eksponować wszystkie slajdy w kolejności ich powstawania.
2. Tempo zmiany slajdów dobrać według uznania.
3. Typ pokazu – pełny ekran.
4. Przełączanie slajdów – ręczne.
5. Efekt przejścia slajdów – przejście losowe, wolno.
6. Przełączanie slajdów – ustawić opcje:

• po kliknięciu myszką,
• automatycznie po 4 sekundach.

7. Dźwięk podczas przełączania – brawa.
8. Ustalenia dotyczące efektu przejścia oraz przełączania slajdów zastosować do

wszystkich slajdów prezentacji.
9. Do wyeksponowania podczas prezentacji najistotniejszych informacji należy

wykorzystać pióro.
10. Przeprowadzić prezentację.

Ćwiczenie nr 2.
Korzystając z pomocy kreatora1 przygotować prezentację w sieci WWW według
poniższych ustaleń2:
1. Wybór układu:

• Nowy układ.
• Styl strony – standardowy.

2. Typ rysunków – format GIF.
3. Rozmiar rysunków:

• Dla rozdzielczości ekranu – 800 ×××× 600.
• Szerokość rysunków – pełna szerokość ekranu.

4. Strona informacyjna:
• Adres E-mail (np. urmar@hoga.pl).
• Twoja strona macierzysta (np. www.urmar.hg.pl).
• Ustawić opcję „Przycisk ładowania programu Internet

explorer”.
5. Kolory i przyciski:

Ustawić opcję „Użyj kolorów przeglądarki”.
Styl przycisków – zaproponowany.
Umieść przyciski nawigacyjne... – wg propozycji.

6. Opcje układu:
Nie ustawiać opcji „Dołącz notatki”.
Utwórz folder HTML...(np. C:\Moje dokumenty).

7. Ustawienia zapamiętać pod nazwą WALUTAHTM.
8. Sprawdzić prezentację przy pomocy przeglądarek3: Internet Explorer i Netscape

Communicator.
9. 
                                                          
1 Polecenie Plik ⇒ Zapisz w formacie HTML.... Kreator utworzy folder o takiej samej nazwie jak nazwa pliku

z prezentacją (w tym przypadku folder WALUTA), w którym będzie zapisywał elementy stron WWW.
2 Przed uruchomieniem kreatora proponuje się, poczynając od drugiego slajdu, zmienić tytuły slajdów

(„Wymienialność walut”) na odpowiadające treści slajdu.
3 Otworzyć w przeglądarce plik Index.htm (powinien znajdować się w wyżej wymienionym folderze).


