
Prezentacja multimedialna 



Zadanie 1. 

2 

Zaplanuj i utwórz prezentację                   
na temat swojego ulubionego 

zwierzęcia. Zgromadź materiały 
(teksty i obrazy) potrzebne 
do wykonania prezentacji. 

Zapisz plik pod nazwą Zwierzak. 



Zadanie 2. 

3 

Utwórz prezentację na temat dzikich 
zwierząt. Informacji i zdjęć na temat 

zwierząt poszukaj w internecie. 
Możesz skorzystać ze strony 

internetowej www.zoo.migra.pl. 
Zapisz prezentację w pliku pod 

nazwą Dzikie zwierzęta. 

http://www.zoo.migra.pl/


Zadanie 3. 

4 

Utwórz prezentację na temat swojej 
ulubionej dyscypliny sportowej. 
Zapisz prezentację w pliku pod 

nazwą określającą tę dyscyplinę. 



Zadanie 4. 

5 

Utwórz prezentację o sportach 
letnich. Wybierz osiem dyscyplin 
sportowych. Na każdym slajdzie 
umieść opis i rysunek/zdjęcie.                     
Na slajdach umieść krótkie, 

samodzielnie przygotowane opisy 
danej dyscypliny.                                 

Zapisz prezentację w pliku 
pod nazwą Sporty letnie.  



Zadanie 5. 

6 

Zaplanuj i utwórz prezentację                        
o wybranej miejscowości w Polsce 

(np. o tej, w której mieszkasz). 
Zgromadź niezbędne materiały 
(teksty i obrazy, w tym zdjęcia). 



Zadanie 6. 

7 

Zaplanuj i utwórz prezentację                   
na temat zamków w Polsce. 

Zgromadź niezbędne materiały 
(teksty i obrazy, w tym zdjęcia). 

 
 
 



Zadanie 7. 

8 

Przygotuj prezentację                                 
o starożytnym Egipcie. Zastanów 

się, jakie informacje o życiu 
starożytnych Egipcjan umieścisz 

na slajdach (np. budowanie 
piramidy, prace polowe czy życie 

faraona). Zgromadź obrazy/zdjęcia. 
Przygotuj teksty. 



Zadanie 8. 

9 

Przygotuj prezentację na temat 
zdrowego odżywiania się. 
Przedstaw na kilku slajdach 

wybrane zdrowe produkty. Wyjaśnij, 
dlaczego powinniśmy się zdrowo 

odżywiać. Umieść na slajdach 
teksty i rysunki lub samodzielnie 

wykonane zdjęcia. 



Zadanie 9. 

10 

Przygotuj prezentację na temat ochrony 
środowiska. Przedstaw na kilku slajdach 

informacje o sposobach ochrony 
środowiska takich, jak: tworzenie parków 

narodowych, krajobrazowych czy 
rezerwatów przyrody, obejmowanie 

ochroną prawną niektórych gatunków 
roślin i zwierząt, ustanawianie pomników 

przyrody. 



Zadanie 9. cd. 

11 

Poza tekstami umieść na slajdach 
zdjęcia (lub rysunki), np. roślin, 

które są pod ochroną, zwierząt lub 
wybranych pomników przyrody. 



Zadanie 10. 

12 

Przygotuj prezentację ilustrującą 
najważniejsze wydarzenia                        

w twojej klasie i twojej szkole                     
w bieżącym roku szkolnym. Jeśli 

jest taka możliwość, zilustruj 
prezentację zdjęciami. Zastanów 
się, jakie informacje z życia klasy 

przedstawić w prezentacji 



Zadanie 10. cd. 

13 

(np. rozpoczęcie roku szkolnego, 
wycieczka szkolna, dyskoteka, 

udział w konkursach i zawodach 
sportowych). Zgromadź 

odpowiednie zdjęcia; przygotuj 
również własne rysunki. Przygotuj 
krótkie teksty opisujące wybrane 

wydarzenia. 
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