
 

KARTA PRACY 

 

TEMAT:  Wprawić świat w ruch. Przejścia i animacje w prezentacji. 

 

 

 

Część I. Przygotowanie prezentacji  

dotyczącej zdrowego stylu życia 
 

 

1. Otwórz program LibreOffice Impres. 

2. Wybierz motyw pasujący do tematu 

prezentacji. 

3. Na pierwszym slajdzie umieść tytuł  i 

podtytuł prezentacji oraz informację o jej 

autorze. 

 

4. Dodaj kolejny slajd: 

 

 

 

Pasek menu  Slajd  New Slide 

 

W ten sposób dodaj jeszcze minimum siedem pustych slajdów. W sumie ze slajdem tytułowym 

powinno być 8 slajdów. 

 

5. Na każdym slajdzie umieść po jednym zdjęciu: 

 

Pasek menu  Wstaw  Obraz 

 

6. Sformatuj wstawione obrazy. 

7. Pracę zapisz w swoim folderze pod nazwą Jak_żyć_zdrowo_nazwisko. 

  



 

 

Część II. Wstawienie tekstów dekoracyjnych 
 

 

1. Po lewej stronie okna programu LibreOffice Impress zaznacz drugi slajd. 

2. Wstaw podpis do zdjęcia w formie tekstu dekoracyjnego - obiekt Fontwork: 

 

Pasek menu  Wstaw  Fontwork 

 

 

3. Sformatuj obiekt Fontwork, aby pasował 

do charakteru twojej prezentacji. 

4. Dodaj podpisy na pozostałych slajdach 

i w razie potrzeby sformatuj je. 

5. Zapisz zmiany w prezentacji (Ctrl+S). 

 

 

 

 

 

Część III. Dodanie przejść między slajdami 
 

 

1. Wstaw przejścia między slajdami: 

 

Pasek menu  Slajd  Przejście slajdu 

 

 wybierz elekt przejścia slajdu, 

 ustaw czas trwania i dźwięk przejścia slajdu, 

 wybierz, czy przejście slajdu ma dobywać się automatycznie czy po kliknięciu myszką, 

 jeśli chcesz wykorzystać jeden rodzaj przejścia w całej prezentacji, użyj opcji Zastosuj dla 

wszystkich. 

2. Zapisz zmiany w prezentacji (Ctrl+S). 

  



 

 

Część IV. Dodanie animacji do obrazów i tekstów 
 

 

1. Przejdź do pierwszego slajdu. 

2. Kliknij w pole z tytułem i przejdź do: 

 

Pasek menu  Format  Animacja  Dodaj efekt 

 

Ustaw animację dla tego elementu – efekt wejścia (wyjścia) np. Powiększenie, a następnie: 

 ustaw kiedy ma się rozpocząć dana animacja: po kliknięciu myszką, z poprzednim czy po 

poprzednim slajdzie, 

 ustaw czas trwania animacji i ewentualne opóźnienie. 

3. Dodaj animacje do zdjęć i tekstów na pozostałych slajdach. 

4. Zapisz zmiany w prezentacji (Ctrl+S). 

 


