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Tablica SMART Board – Wprowadzenie 

Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board 
do projekcji przedniej 
Czu a na dotyk interaktywna tablica SMART Board™ jest cz ci  systemu, który sk ada si  z komputera 
i projektora. 

Komputer przesy a obraz z u ywanego programu 
do projektora. 

Projektor wy wietla obraz na interaktywnej 
tablicy.

Interaktywna tablica dzia a jako ekran monitora 
i urz dzenie wej ciowe - pozwala na sterowanie 
programami komputerowymi przez dotykanie jej 
powierzchni.

Interaktywna tablica dzia a w podobny sposób jak mysz czy klawiatura – jest to urz dzenie do 
wprowadzania danych do komputera i kontrolowania programów, których u ywasz w tym komputerze. 
Parametry ustawienia tablicy ró ni  si  w zale no ci od modelu SMART Board. Szczegó owe instrukcje 
obs ugi SMART Board s  udost pnione na stronie internetowej: 

www.smarttech.com/support/product/index.asp 

Pó ka na pisaki 
Pó ka na pisaki zawiera cztery kolorowo oznakowane przegródki na pisaki oraz jedn  przegródk  na 
g bk . Ka da przegródka posiada optyczny sensor rozpoznaj cy pobranie pisaka czy g bki. Mo esz
pisa  pos uguj c si  pisakiem lub w asnym palcem, ale tylko wtedy, gdy pisak zosta  wyj ty. Pó ka
automatycznie rozpoznaje, które narz dzie zosta o ostatnio pobrane ze swojego miejsca. Je eli
wyjmiesz g bk  z jej przegródki, wci  trzymaj c w r ku pisak, pó ka na pisaki domy lnie za o y,
e chcesz zetrze  co  z tablicy. Pod wietlone kontrolki powy ej przegródek na te narz dzia wskazuj ,

który przyrz d zosta  ostatnio wyj ty.

WSKAZÓWKA: Je eli kto  przez pomy k  zabierze pisak b d  g bk , uniemo liwi to dalsz  prac
z interaktywn  tablic . Nakryj optyczny sensor w przegródce na pisak albo zaklej ta m  samoprzylepn ,
dopóki narz dzie nie zostanie zwrócone. 



Tablica SMART Board – Wprowadzenie

2

Przyciski pó ki na pisaki 
Pó ka na pisaki posiada przynajmniej dwa przyciski. Jednego przycisku u ywa si  do wy wietlenia
klawiatury ekranowej. Drugi przycisk powoduje, e wykonane po jego naci ni ciu dotkni cie tablicy jest 
odpowiednikiem klikni cia prawym przyciskiem myszy. Niektóre tablice interaktywne posiadaj  trzeci 
przycisk, s u cy do szybkiego uruchomienia Centrum Pomocy. 

   

Pisaki
Interaktywna tablica SMART Board jest wyposa ona w cztery 
pisaki (w kolorach: czarnym, czerwonym, zielonym i niebieskim) 
oraz jedn  g bk . Chocia  pisaki nie musz  by  u ywane do 
pisania na interaktywnej tablicy, pos ugiwanie si  nimi czyni 
pisanie bardziej naturalnym. Pobierz pisak z pó ki i po prostu 
pisz nim na tablicy SMART Board. Aby zmaza  cyfrowy 
atrament, podnie  g bk  i przesuwaj j  równomiernym ruchem 
po swoich zapiskach. Zostan  one usuni te.

WSKAZÓWKA: eby wymaza  du  powierzchni  z cyfrowego 
atramentu, zakre l g bk  kszta t okr gu doko a powierzchni, 
któr  chcesz oczy ci  i stuknij raz w rodek czyszczonej 
powierzchni. Wszystkie r czne zapiski wewn trz okr gu
zostan  starte. 

Kontrolka stanu gotowo ci
Kontrolka stanu gotowo ci wskazuje aktualny stan interaktywnej tablicy. Ulokowanie kontrolki stanu 
gotowo ci jest zale ne od modelu interaktywnej tablicy SMART Board. Najcz ciej znajduje si  ona po 
prawej stronie pó ki na pisaki lub w dolnej cz ci prawej kraw dzi tablicy. 

Je eli kontrolka stanu gotowo ci wieci wiat em ci g ym w kolorze zielonym, twój system pracuje 
poprawnie. Je eli kontrolka stanu gotowo ci pulsuje albo wieci si  w kolorze ró nym od zielonego przez 
d u szy czas, eby uzyska  wskazówki, w jaki sposób usun  usterki, zajrzyj do instrukcji lub odwied
stron  pomocy technicznej: 

www.smarttech.com/support/product/index.asp

UWAGA: Po uruchomieniu komputera, kontrolka stanu gotowo ci b dzie wieci a w kolorze czerwonym, 
dopóki interaktywna tablica SMART Board i komputer nie nawi  sta ego po czenia.

Przyciski pó ki na pisaki 
Przyciski pó ki na pisaki 

Kontrolka stanu 
gotowo ci po prawej
stronie pó ki na 
pisaki

Kontrolka stanu 
gotowo ci w dolnej 
cz ci prawej 
kraw dzi tablicy 
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Podstawowe wiadomo ci o interaktywnej tablicy SMART Board 
Poni ej zamieszczone s  informacje niezb dne do rozpocz cia pracy z interaktywn  tablic  SMART 
Board™. Na pocz tku upewnij si , e odpowiednie oprogramowanie SMART Board zosta o
zainstalowane w twoim komputerze. 

Pierwsze kroki w u ytkowaniu interaktywnej tablicy SMART Board 

1 Upewnij si , e interaktywna tablica i projektor s  pod czone do komputera. 

2 W cz projektor, nast pnie komputer. Interaktywna tablica jest zasilana z komputera i uruchomi si
automatycznie. Kontrolka stanu gotowo ci, wskazuj ca aktualny stan interaktywnej tablicy, b dzie
wieci a si  w kolorze czerwonym wskazuj c, e SMART Board jest w trakcie nawi zywania

komunikacji z komputerem.

3 Wprowad  dane u ytkownika i has o, je eli to konieczne, u ywaj c klawiatury komputera. Kiedy 
kontrolka stanu gotowo ci zmieni kolor na zielony, komputer i interaktywna tablica nawi za y
po czenie. SMART Board jest ju  czu a na dotyk i mo esz uruchomi  wszystkie programy 
zainstalowane na przy czonym komputerze.

Kalibracja interaktywnej tablicy SMART Board 
Kalibracj  tablicy nale y przeprowadzi  przygotowuj c j  do pracy lub w przypadku, gdy projektor lub 
interaktywna tablica by y przesuwane od czasu ostatniego u ycia. 

1 Naci nij i trzymaj jednocze nie przycisk klawiatury ekranowej i prawy przycisk myszy, dopóki nie 
pojawi si  ekran kalibracji tablicy. 

   

2 Rozpocznij kalibracj  od górnego lewego rogu ekranu kalibracji tablicy. 
Naci nij zdecydowanie palcem lub pisakiem rodek ka dego krzy yka 
w kolejno ci pokazywanej przez bia y znak w kszta cie rombu.

UWAGA: Punkt jest rejestrowany w programie, kiedy usuniesz palec z tablicy, a nie przy pierwszym 
dotkni ciu ekranu kalibracji tablicy. 

Przyciski pó ki na pisaki 

Przyciski pó ki na pisaki 

Ekran kalibracji 
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Twój palec zast puje mysz 
Naci ni cie palcem na powierzchni  interaktywnej tablicy SMART Board daje 
ten sam efekt jak klikni cie lewym przyciskiem myszy. Aby uruchomi  program, 
na przyk ad przegl dark  internetow , wystarczy podwójnie nacisn  ikon
danego programu palcem. 

Pisanie i wymazywanie notatek 
Aby wypisa  tekst, pobierz pisak z pó ki na pisaki i pisz nim na interaktywnej 
tablicy. eby pisa  innym kolorem, we  pisak innego koloru. Rozpoznawanie 
kolorów jest dokonywane przez optyczne sensory wmontowane w przegródki 
pó ki, a nie w pisaki.

Pobierz g bk  z pó ki i przesu  ni  po tablicy, aby wymaza  to, co nie jest potrzebne. 

UWAGA: Interaktywna tablica rozpoznaje tylko ostatnio pobrane narz dzie z pó ki. Na przyk ad: je eli
podniesiesz g bk , trzymaj c w r ku pisak, interaktywna tablica domy lnie za o y, e chcesz co
wymaza , niezale nie czy dotkniesz tablicy pisakiem czy g bk . eby unikn  pomy ki, po zako czeniu
czynno ci danym narz dziem od ó  je do odpowiedniej dla niego przegródki. 

Zapisywanie notatek na dysku 
W prosty sposób mo esz zapisa  na dysku notatki z interaktywnej tablicy. 
1 Pobierz pisak z pó ki. Pojawi si  panel ruchomych narz dzi.

UWAGA: Je eli panel ruchomych narz dzi nie pojawia si , to 
mo liwe, e kiedy podnosisz pisak u ywasz programu Ink Aware 
(np. takiego, jak Microsoft Word). Je eli u ywany przez ciebie 
program jest zgodny z funkcj  Ink Aware, odpowiednie przyciski 
b d  dost pne w pasku narz dziowym tego programu. 

2 eby zapisa  na dysku wybran  cz  notatek, naci nij przycisk 
przechwy  obszar na ruchomym pasku narz dzi. Naci nij
interaktywn  tablic  i, nie zmniejszaj c nacisku, palcem obrysuj 
w a ciwy obszar, który chcesz zapisa  na dysku.
UWAGA: Przycisk przechwy  ekran w aplikacji Ink Aware 
rejestruje pe ny obraz Twojego ekranu. 

3 Program Notebook™ uruchomi si  automatycznie, a zaznaczona przez Ciebie cz  ekranu b dzie
zapisana na nowej stronie tego programu.

4 Wybierz niezapisany plik w programie Notebook na 
pasku zada , aby obejrze  przechwycony obraz. 
Wybierz: Plik > Zapisz, eby zapisa  na dysku swoje 
notatki i wykorzysta  je w przysz o ci.

Program Notebook 
Program Notebook dzia a jak elektroniczny notatnik, którego mo na u ywa  do edycji, 
zapisywania plików na dysku i przetwarzania informacji z interaktywnej tablicy SMART 
Board. W celu uruchomienia programu Notebook wybierz: Start > Programy > 
Oprogramowanie SMART Board Software > Oprogramowanie Notebook.

Dodatkowe materia y szkoleniowe dotycz ce obs ugi programu Notebook, s  dost pne na stronie 
internetowej:

www.smarttech.com/trainingcenter 

Przycisk 
przechwy  obszar

Przycisk 
przechwy
ekran
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Tablica SMART Board – wiczenia praktyczne 

Podstawowe funkcje 
Wyobra  sobie, e twoja szko a lub firma przenios a interaktywn  tablic  SMART Board™ do nowego 
pokoju, poniewa  w poprzednim pomieszczeniu nie mo na by o uzyska  dost pu do Internetu. Teraz 
b dziesz pierwsz  osob , która korzysta z interaktywnej tablicy. Wszystkim zademonstrujesz, jak jej 
u ywa  i równocze nie korzysta  z Internetu. 

Nauczony do wiadczeniem wiesz, e dobrze jest wypróbowa  nowe urz dzenie zanim rozpocznie si
prowadzenie lekcji, wyk adu b d  prezentacji. Gdy uruchomisz komputer, interaktywn  tablic  SMART 
Board i projektor, wydaje si , e wszystko dzia a poprawnie. Naciskasz dwa razy ikon  przegl darki
internetowej na pulpicie – okazuje si , e kursor pojawia si  kilka centymetrów dalej od miejsca nacisku 
twojego palca.

Kalibracja interaktywnej tablicy SMART Board 
Pami taj, je li projektor albo interaktywna tablica zostan  przesuni te, musisz dokona  ponownego 
kalibracji tablicy SMART Board. To pozwala komputerowi rozpozna , w którym miejscu rozpocz
wy wietlanie obrazu pulpitu na powierzchni interaktywnej tablicy. 
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Testowanie podstawowych funkcji systemu operacyjnego 
Microsoft® Windows®

Jest dobr  zasad  uprzednio sprawdzi  funkcjonowanie interaktywnej tablicy, aby podczas lekcji czy 
prezentacji mie  pewno , e wszystkie potrzebne przez nas programy b d  dzia a y poprawnie. 

1 U ywaj c palca naci nij dwa razy ikon  przegl darki internetowej (np. Internet Explorer), aby 
uruchomi  Internet. 

2 Naci nij przycisk klawiatury ekranowej na pó ce na pisaki. 

3 Naci nij jeden raz wewn trz paska adresu w przegl darce internetowej, aby wybra  adres strony 
internetowej.

4 U yj klawiatury ekranowej i wpisz: www.google.com 

UWAGA: klawiatura ekranowa w danym momencie wykrywa tylko jeden punkt dotkni cia; u ycie 
kombinacji klawiszy nie jest mo liwe.

5 Naci nij przycisk Przejd  za paskiem adresu w przegl darce internetowej. 



Tablica SMART Board – wiczenia praktyczne

7

6 Podczas lekcji czy prezentacji mo esz sporz dza  notatki w oknie strony internetowej Google™, aby 
podkre li  najwa niejsze kwestie.

We  pisak z pó ki. Zauwa asz pojawienie si  przezroczystej warstwy, w postaci widocznej otoczki 
doko a pulpitu. Otoczka wskazuje, e mo esz pisa  na pulpicie. Jest ona widoczna przez ca y czas, 
dopóki wszystkie pisaki i g bka nie zostan  od o one do swoich przegródek i dopóki nie przestaniesz 
dotyka  tablicy. 

7 Otocz pisakiem przycisk Wstecz w przegl darce internetowej. Wokó  przycisku pojawi si
zakre lenie.

8 Od ó  pisak do przegródki i spróbuj jeden raz dotkn  interaktywnej tablicy, aby zetrze  zakre lenie
wokó  przycisku Wstecz w przegl darce internetowej. Naci nij na ikon Kliknij tutaj, aby przywróci
pisanie w prawym dolnym rogu ekranu, aby zakre lenie zosta o przywrócone. 

Przekonali my si  ju , e mo emy usun  zapiski poprzez dotkni cie powierzchni interaktywnej 
tablicy. Zapiski mo na przywróci  przez naci ni cie ikony Kliknij tutaj, aby przywróci  pisanie.

9 Upewnij si , e potrafisz uchwyci  i zapisa  na dysku informacje przydatne do przysz ych lekcji b d
prezentacji. Ponownie podnie  pisak z pó ki Naci nij przycisk przechwy  obszar na panelu 
ruchomych narz dzi.

Panel ruchomych narz dzi

Pojawienie si  przezroczystej 
otoczki 

Przycisk przechwy  obszar
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10 Naci nij powierzchni  interaktywnej tablicy. Nie odrywaj c palca i nie zmieniaj c si y nacisku, ci gnij
pole wyboru, tak aby obj  narysowan  obwódk  wokó  przycisku Wstecz w przegl darce
internetowej. Odsu  palec, aby przechwyci  obraz do zapisania w programie Notebook™. 

UWAGA: Program Notebook uruchomi si  automatycznie, a zaznaczony przez Ciebie obszar 
zostanie zapisany na nowej stronie programu Notebook. 

11 Dotknij jeden raz ekranu, aby zetrze  obwódk  wokó  przycisku Wstecz w przegl darce
internetowej.

12 Na pasku zada  wybierz niezapisany plik Notebook, eby wy wietli  przechwycony obraz 
w programie Notebook. Wybierz: Plik > Zapisz, aby zapisa  ten plik na dysku. 

Gratulacje!
Pomy lnie wykona e wiczenia z podstawowego dzia ania interaktywnej tablicy. 
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Tablica SMART Board i Microsoft Office – krótki poradnik 

Korzystanie z aplikacji Microsoft Office z tablic  SMART Board
– informacje ogólne 
Korzystaj c z funkcji Ink Aware, mo esz pisa  albo rysowa  bezpo rednio w otwartym pliku. Gdy 
zapiszesz plik w programie zgodnym z funkcj  Ink Aware, twoje notatki lub rysunki b d  dost pne przy 
kolejnym uruchomieniu tego programu. Programy Microsoft® Word, Excel® i PowerPoint® to 
najpopularniejsze aplikacje zgodne z funkcj  Ink Aware. 

Programy Microsoft Word i Excel 
Podczas pracy z interaktywn  tablic , korzystaj c z programów Microsoft Word lub Excel, zauwa ysz 
trzy nowe przyciski. Mog  by  zintegrowane z aktualnym paskiem narz dziowym albo wydzielone jako 
panel ruchomych narz dzi.

Zintegrowane z paskiem 
narz dziowym

Wydzielony pasek 
narz dziowy

Naci nij, aby doda  wykonane rysunki lub zapiski (w postaci obrazu) bezpo rednio do twojego 
dokumentu.
Naci nij, aby zamieni  odr czne notatki na tekst drukowany bezpo rednio w dokumencie. 
Twój tekst pojawi si  w miejscu, w którym by  kursor (lub w wybranej komórce), z zachowaniem 
kolorów u ytych podczas pisania. 
Naci nij, aby przechwyci  i zapisa  w programie Notebook cz  obrazu ekranu. 

Przyk ad: naci nij przycisk Wstaw jako tekst (przycisk 2)

Dopóki nie naci niesz tego przycisku, obraz 
nie b dzie stanowi  cz ci twojego pliku. 

Naci nij ten przycisk, a obraz stanie si  cz ci
pliku Microsoft Excel. 

Wybierz komórk
arkusza Excel, któr
chcesz edytowa .

Po naci ni ciu
przycisku Wstaw jako 
tekst twoje zapiski 
pojawi  si  w wybranej 
komórce arkusza Excel 
jako tekst drukowany.
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Program PowerPoint 
Podczas pokazu slajdów z programu PowerPoint z wykorzystaniem produktów SMART, mo na
zapisywa  na dysku swoje notatki lub rysunki, w postaci obrazu, oraz zapisa  wybrany slajd w programie 
Notebook. Podobne funkcje dost pne s  w programach Microsoft Word i Excel. U yj paska 
narz dziowego pokazu slajdów, aby mie  dost p do funkcji Ink Aware w programie PowerPoint. Pasek 
narz dziowy pokazu slajdów pojawi si  automatycznie, gdy tylko uruchomisz pokaz w programie 
PowerPoint.

Pasek narz dzi pokazu slajdów

Menu polece
Naci nij rodkowy przycisk na pasku narz dzi pokazu slajdów, aby wy wietli
menu polece . Menu polece  zawiera pokazane poni ej funkcje. 

Polecenie U ywaj tego polecenia do 

Przechwy  do programu 
Notebook

Przechwycenia obrazu aktualnego slajdu do zapisania w programie Notebook

Wstaw rysunek jako obraz Zapisania na dysku notatek i rysunków bezpo rednio w prezentacji 
PowerPoint

Wyczy  rysunek / Przywró
rysunek 

Usuni cia notatek i rysunków ze strony / Przywrócenia wcze niej usuni tych 
notatek

Dodaj pusty slajd Dodania kolejnego slajdu do prezentacji 

Polecenia programu 
PowerPoint 

Uruchomienia menu polece  PowerPoint 

Ustawienia  Uruchomienia menu ustawie

Ruchome narz dzia programu 
SMART

Uruchomienia panelu ruchomych narz dzi

Zako cz pokaz Zako czenia pokazu slajdów 

Otwórz menu Przesu  do przodu o jeden 
slajd

Przesu  do ty u o jeden
slajd
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Tablica SMART Board i Microsoft Office – wiczenia praktyczne 

Wykorzystanie programu Microsoft PowerPoint z interaktywn
tablic  SMART Board 
Kiedy u ywasz programu Microsoft® PowerPoint® wraz z interaktywn  tablic  SMART Board™, 
prezentacje staj  si  bardziej interesuj ce i dostosowane do poziomu twojego audytorium. Jako 
prezenter, mo esz zapisywa  uwagi s uchaczy, robi  notatki, dodawa  schematy i zapisywa  na dysku 
swoj  prac  bezpo rednio w pliku programu PowerPoint lub w programie Notebook™. 

Zanim rozpoczniesz 
Przed rozpocz ciem prezentacji, upewnij si , e komputer zosta  w czony i interaktywna tablica SMART 
Board jest pod czona i odpowiednio ustawiona. Ikona SMART Board powinna by  widoczna w strefie 
powiadamiania systemu Windows w prawym dolnym rogu ekranu, sygnalizuj c, e program steruj cy 
SMART Board jest uruchomiony. 

Je eli ikona SMART Board nie jest widoczna, wybierz: Start > Programy > 
Oprogramowanie SMART Board > Narz dzia SMART Board. Ikona 
SMART Board pojawi si  w strefie powiadamiania systemu Windows. 

Aby prawid owo wykona  te wszystkie wiczenia powiniene  mie  opanowane podstawy dzia ania
systemu operacyjnego Microsoft Windows®. Do wiadczenia z codziennej pracy na komputerze pomog
Ci podczas wykonywania tych wicze . Na przyk ad, kiedy pracujesz na komputerze, pos ugujesz si
lewym lub prawym klawiszem myszy albo u ywasz podwójnego klikni cia w zale no ci od celu, który 
chcesz osi gn . W ten sam sposób u ywaj interaktywnej tablicy SMART Board. Je li masz w tpliwo ci,
pomy l jak zrobi by  to na swoim komputerze, a wtedy powtórz podobne dzia ania na interaktywnej 
tablicy.

Wi cej informacji na temat rozpocz cia pracy z interaktywn  tablic  znajdziesz na stronie internetowej: 
www.smarttech.com/trainingcenter/windows/trainingmaterials.asp 

Strefa powiadamiania 
systemu Windows
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Przygotowanie 

Za ó my, ze Twój prze o ony poprosi  ci  o krótk  prezentacj  na temat wydajno ci pracy w biurze. 
Wst pna praca nad stworzeniem prezentacji zmusza ci  do zasi gni cia opinii i uwzgl dnienia sugestii 
Twoich kolegów. Ko cowa wersja Twojej pracy zostanie przedstawiona Twojemu prze o onemu.

Przyk adowy plik PowerPoint tego wiczenia jest dost pny na stronie internetowej: 
www.smarttech.com/media/trainingcenter/samplepresentation.ppt

Je eli ten plik jest otwarty w oknie twojej przegl darki internetowej, zapisz go na pulpicie i uruchom. 

Ewentualnie mo esz uruchomi  inn  prezentacj  PowerPoint zapisan  na twoim komputerze. 
Poszczególne kroki w poni szym wiczeniu b d  takie same, gdy u yjesz w asnej prezentacji 
PowerPoint na interaktywnej tablicy. 

Pokaz na interaktywnej tablicy 

1 Wybierz: Widok > Pokaz slajdów, aby rozpocz  prezentacj . Pasek Narz dzi pokazu slajdów 
automatycznie si  pojawi, co u atwi nawigacj  pomi dzy slajdami.

2 Naci nij przycisk Przesu  do przodu o jeden slajd na pasku narz dziowym pokazu slajdów, aby 
przewin  jeden slajd do przodu; pó niej naci nij przycisk Przesu  do ty u o jeden slajd, aby cofn
prezentacj  o jeden slajd.

WSKAZÓWKA: Mo esz przej  do nast pnego przezrocza prezentacji PowerPoint przez podwójne 
naci ni cie interaktywnej tablicy, robi c drugie naci ni cie po prawej stronie pierwszego. Aby przej
do poprzedniego przezrocza, drugie naci ni cie wykonaj po lewej stronie pierwszego. 

Podwójne naci ni cie; drugie naci ni cie po prawej 
stronie pierwszego powoduje przej cie do nast pnego
slajdu

Podwójne naci ni cie; drugie naci ni cie po lewej 
stronie pierwszego powoduje powrót do poprzedniego 
przezrocza

3 Przewijaj c przezrocza do przodu za pomoc  podwójnego naci ni cia interaktywnej tablicy, pami taj
o wykonaniu drugiego naci ni cia po prawej stronie pierwszego.
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4 Chcesz skupi  uwag  swojego audytorium na niektórych szczegó ach pokazu. We  pisak z pó ki na 
pisaki i postaw znacznik przy ka dym omówionym punkcie dyskusji.

5 Po zako czeniu dyskusji, zdecyduj czy usun  te znaczniki. Od ó  pisak do przegródki i dotknij jeden 
raz interaktywnej tablicy palcem, aby usun  swoje notatki.

6 U yj paska narz dzi pokazu slajdów lub podwójnie naci nij interaktywn  tablic , aby przej  do 
nast pnego slajdu.

7 Przypu my, e twoi wspó pracownicy zainteresowali si  danymi statystycznymi, które referujesz na 
slajdach, i prosz  o podanie ród a, z którego pochodzi materia . Zapisz ich danie w postaci notatki, 
eby  pó niej pami ta , eby im to wyja ni . We  pisak z pó ki i napisz: „poda ród o, z którego 

pochodzi materia ”.

8 Od ó  pisak do przegródki. 



Tablica SMART Board i Microsoft Office – wiczenia praktyczne

14

9 Wci  potrzebujesz swojej notatki, chocia  nie zamierzasz jej zapisywa  jako trwa ej cz ci
prezentacji. Naci nij przycisk Menu na pasku narz dziowym pokazu slajdów i wybierz polecenie 
Przechwy  do programu Notebook z menu, które si  poka e. Program Notebook uruchomi si
automatycznie i obraz przezrocza PowerPoint wraz z zapisan  notatk  zostanie za adowany do 
nowego pliku w programie Notebook. 

10 Twoja notatka znajduje si  w programie Notebook. Aby wymaza  notatk  z prezentacji, jeden raz 
naci nij interaktywn  tablic . Mo esz ju  przej  do nast pnego slajdu. 

11 Materia  nast pnego slajdu prezentacji wymaga zaopiniowania przez Twoich kolegów. Pobierz pisak 
z pó ki i wypisz ich sugestie. 

12 Ojej! Przy odk adaniu pisaka do przegródki, przez nieuwag  potr casz interaktywn  tablic , a Twoje 
zapiski przepadaj . Co zrobi , je li mia e  zamiar zapisa  na dysku te wa ne informacje?

Nowy plik w programie 
Notebook
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Zanim powtórnie pobierzesz pisak, naci nij ikon Kliknij tutaj, aby przywróci  pisanie, która pojawi si
w dolnym prawym rogu ekranu. Twoje notatki znów powróc  na ekran. 

WSKAZÓWKA: Je eli ikona Kliknij tutaj, aby przywróci  pisanie zniknie z interaktywnej tablicy, nie 
martw si . Naci nij przycisk Menu na pasku narz dzi pokazu slajdów i wybierz opcj Przywró
rysunek.

13 Ko czysz ju  swoj  prezentacj . Naci nij przycisk Menu na pasku narz dzi pokazu slajdów 
i wybierz opcj Zako cz pokaz z menu, które si  poka e. Wybierz Tak w oknie komunikatu SMART 
Aware, aby doda  swoje notatki do prezentacji.

14 Wybierz: Plik > Zapisz, aby zapisa  na dysku swoje notatki w oryginalnym zestawie slajdów, albo 
wybierz: Plik > Zapisz jako, aby je zapisa  na dysku w nowym pliku programu PowerPoint. Zamknij 
prezentacj .

15 Teraz przejrzyj niezapisany na dysku plik w Notebook, który utworzy e  podczas wyk adu. Wybierz: 
Plik > Zapisz, aby zachowa  swoje notatki na przysz o .

Gratulacje!
Pomy lnie zako czy e wiczenia w wykorzystaniu programu Microsoft PowerPoint na interaktywnej 
tablicy SMART.
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Ink Aware i Microsoft Word podczas lekcji 

Zanim rozpoczniesz 
Przed rozpocz ciem lekcji, upewnij si , e komputer zosta  w czony a interaktywna tablica 
SMART Board jest pod czona i odpowiednio skalibrowana. Wi cej informacji na temat rozpocz cia
pracy z interaktywn  tablic  znajdziesz na stronie internetowej: 
www.smarttech.com/trainingcenter/windows/trainingmaterials.asp

Czym jest Ink Aware? 
Ink Aware integruje oprogramowanie SMART Board z wieloma rodzajami aplikacji, w tym z programami 
Microsoft Word, Excel® i PowerPoint®. Kiedy u ywasz jakiegokolwiek programu z godnego z funkcj  Ink 
Aware, wszystko, co piszesz lub rysujesz, na interaktywnej tablicy jest ju  osadzane w Twoim pliku, 
a nie w postaci zewn trznej notatki tworzonej jako dodatek do tego pliku. 

Pasek narz dziowy SMART Aware 
Podczas korzystania z Microsoft Word wraz z interaktywn  tablic  zauwa ysz pojawienie si  trzech nowych 
przycisków; mog  by  zintegrowane z aktualnym paskiem narz dziowym Word albo w postaci 
niezale nego ruchomego paska narz dziowego. 

Zintegrowane z paskiem 
narz dziowym programu 
Word

Wydzielony pasek 
narz dziowy

Je eli nie widzisz tych pasków narz dziowych, wybierz: Widok > Paski narz dzi > SMART Aware 
Toolbar w  programie Microsoft Word. 

Przygotowanie 
Przygotuj krótki quiz z o ony z dwóch pyta . W czasie pracy na lekcji otworzysz quiz przygotowany 
odpowiednio wcze niej.

1 Otwórz pusty dokument w programie Microsoft Word.
2 Napisz równanie matematyczne u ywaj c klawiatury komputera – na przyk ad: 13 x 7 =. Naci nij

klawisz Enter kilka razy, aby zostawi  uczniom miejsce na podanie odpowiedzi.

3 Napisz: „Uzupe nij nast puj ce zdanie zaimkiem who lub whom”. Naci nij klawisz Enter dwukrotnie,
a pó niej dopisz: Now is the time for all good men to come to the aid of.
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Wykorzystanie Ink Aware podczas lekcji 
Twoja klasa w a nie uko czy a wype nianie quizu, który przygotowa e  w programie Microsoft Word. Teraz 
powiniene  sprawdzi  odpowiedzi ca ej klasy. 

1 Poka  uczniom sposób wykonania zadania, którego wynikiem jest iloczyn. U yj pisaka z pó ki na 
pisaki, aby zademonstrowa  na interaktywnej tablicy, jak naj atwiej doj  do poprawnego rozwi zania.
Od ó  pisak i naci nij przycisk wstaw jako rysunek (pierwszy przycisk), aby doda  swoje 
rozwi zanie do pliku w programie Microsoft Word. 

2 Przejd  do nast pnego pytania quizu. Omów z uczniami, kiedy u ywamy zaimka „who” a kiedy 
„whom” w zdaniu.

3 Dotknij interaktywnej tablicy, aby ustawi  kursor na ko cu zdania.
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4 U yj pisaka z pó ki na pisaki napisz poprawn  odpowied  na interaktywnej tablicy.

5 Naci nij przycisk wstaw jako tekst, aby zamieni  poprawn  odpowied , zapisan  odr cznie, w tekst 
drukowany. Tekst drukowany pojawi si  w miejscu, gdzie znajdowa  si  kursor i b dzie w tym samym 
kolorze, w jakim zosta  napisany.

6 Zapisz na dysku swój dokument w programie Microsoft Word. Teraz mo esz go wys a  e-mailem, 
albo wydrukowa  i rozda  odpowiedzi uczniom.

Gratulacje!
Pomy lnie zako czy e wiczenia w wykorzystaniu funkcji Ink Aware i programu Microsoft Word 
podczas lekcji. 
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Narz dzia  SMART Board – wiczenia praktyczne 

Pasek narz dziowe programu Notebook w wersji 9.5 

Pasek narz dziowy programu Notebook 
Pasek narz dziowy programu Notebook™ umo liwia dost p do wielu narz dzi pomocnych w pracy 
z plikami Notebook. Standardowo pasek narz dziowy pojawia si  w górnej cz ci okna programu 
Notebook. Je eli wolisz, mo esz przesun  pasek narz dziowy na dó  strony. Zrób to naciskaj c
przycisk oznaczony strza k  znajduj cy si  w prawej cz ci paska narz dziowego.

Przycisk S u y do Przycisk S u y do 
wy wietlenia poprzedniej strony programu 
Notebook

wybrania dowolnego obiektu na stronie 
programu Notebook przy pomocy palca lub 
myszy

wy wietlenia nast pnej strony programu 
Notebook

pisania lub rysowania przy u yciu narz dzia
do pisania na stronie programu Notebook 

dodania pustej strony programu Notebook 
bezpo rednio po stronie aktywnej 

pisania lub rysowania przy u yciu kreatyw-
nego narz dzia do pisania na stronie 
programu Notebook 

otwarcia istniej cego pliku programu 
Notebook

wymazania cyfrowego atramentu ze strony 
programu Notebook 

zapisania na dysku strony w programie 
Notebook

nakre lenia linii 

wklejenia skopiowanego obiektu do pliku 
w programie Notebook 

wykre lenia kszta tu

cofni cia ostatnio wykonanej czynno ci utworzenia pola tekstowego 

ponownego wykonania ostatniej czynno ci wyznaczenia koloru dla bie cego narz dzia
do rysowania lub wybranego kszta tu

usuni cia wybranego obiektu  ustawienia przezroczysto ci  dla bie cego
narz dzia do rysowania, wybranego kszta tu
lub obiektu 

pokazania/ukrycia cienia ekranu na bie cej
stronie Notebook 

wyboru parametrów linii dla narz dzia do 
rysowania lub dla wybranego kszta tu

otwarcia trybu pe nego ekranu przesuni cia paska narz dziowego do do u
okna programu Notebook 

uruchomienia paska narz dziowego 
przechwytywanie obrazu 

Pasek narz dziowy widoku pe noekranowego 
Ten pasek narz dziowy pozwala pracowa  z plikiem programu Notebook w trybie pe nego ekranu. 

Przycisk S u y do Przycisk S u y do 
wy wietlenia poprzedniej strony programu 
Notebook

wy wietlenia menu z wi ksza liczb  opcji, np. 
ustawie  cienia, kszta tów i pisaka 

wy wietlenia nast pnej strony programu 
Notebook

opuszczenia trybu pe nego ekranu 
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Zak adki

Po prawej stronie okna programu Notebook znajduj  si  trzy zak adki.

Naci nij zak adk Sortownik stron, eby wy wietli  podgl d miniatur poszczególnych stron pliku 
programu Notebook. 

Naci nij zak adk Galeria, aby mie  dost p do zasobów ze stron internetowych dla klientów SMART, 
obiektów Galerii, animacji Macromedia® Flash® i nagra  video, które mo esz doda  do swojej cz ci
Galerii w programie Notebook. 

Naci nij zak adk Za czniki, aby doda cza do innych programów lub cza z innych programów do 
twojego pliku. 

Naci nij przycisk ze strza k , aby przesun  panel zak adek w inne miejsce na stronie Notebook, 
bardziej wygodne dla osób lewor cznych. 

Mo esz ukry  zak adki, kiedy zako czysz z nimi prac , zaznaczaj c pole opcji Automatyczne 
ukrywanie.

Zak adki

Zmiana po o enia
zak adek

Miniatury stron

Pole wyboru
„Automatyczne

ukrywanie”
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Praca z Galeri  SMART Notebook 

Czym jest Galeria SMART Notebook? 
Galeria programu Notebook™ pomaga w szybki sposób zdoby  dopracowane pod wzgl dem graficznym 
materia y do przygotowania lekcji lub prezentacji. Masz do dyspozycji tysi ce obrazów wysokiej 
rozdzielczo ci, pliki audio i wideo, pliki Macromedia® Flash® oraz gotowe pliki programu Notebook. 

Przeszukiwanie zasobów Galerii 
Istniej  dwa sposoby odnalezienia zasobów Galerii. Mo na
przegl da  zasoby Galerii i otwiera  poszczególne foldery, albo 
wprowadzi  kluczowe s owo w pole wyszukiwania, podobnie jak 
podczas u ywania przegl darki internetowej. 
Je eli opracowujesz lekcj  matematyki na temat figur
geometrycznych, mo esz poszukiwa  materia ów zwi zanych z 
Figurami, Powierzchni  i Pomiarem w ca ej zawarto ci Galerii. Ale 
je li szukasz konkretnych figur geometrycznych, mo esz po prostu 
wpisa  kluczowe s owo triangle w polu poszukiwania, aby 
zaoszcz dzi  swój czas. 
Przeszukuj c Galeri  korzystaj z pola wyszukiwania: 
1 Naci nij jeden raz wewn trz pola wyszukiwania. 
2 Wpisz s owo kluczowe zwi zane z typem obiektu, którego szukasz. 
3 Naci nij przycisk Wyszukaj, aby wy wietli  rezultaty wyszukiwania

WSKAZÓWKA: Naci nij ikon  z lewej strony pola wyszukiwania, aby 
u y  klawiatury ekranowej do wpisania s owa kluczowego.

Naci nij, aby doda  obiekty 
do folderu Moja zawarto

Naci nij na zak adk  Galeria, 
aby j  otworzy

Przeci gnij obraz miniatury 
na obszar roboczy

Obszar wyników
wyszukiwania

Wybierz folder, aby wy wiet-
li  jego zawarto

Naci nij, aby powróci  do
rezultatów poprzedniego

poszukiwania – dzia a
podobnie  jak przycisk Wstecz

w przegl darce internetowej

Widok listy linków interne-
towych przydatnych do

opracowania lekcji

Naci nij przycisk Wyszukaj, aby 
rozpocz  wyszukiwanie 

Zatwierd  s owo kluczowe w polu 
wyszukiwania, aby szybko 
odnale  powi zania w Galeri 

Uruchom klawiatur
ekranow
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Korzystanie z zasobów Online w Internecie 

Wybierz Zasoby online, aby uzyska  list  adresów internetowych 
przydatnych do opracowania lekcji, wzorcowych lekcji albo 
dodatkow  zawarto  Galerii. Zamiast przerywa  lekcj , przez 
wyj cie z programu Notebook, mo esz otworzy  stron
internetow  i ci gn  potrzebne materia y w czasie prowadzenia 
wyk adu.

UWAGA: Potrzebujesz aktywnego po czenia internetowego oraz 
przegl darki internetowej, aby korzysta  z zasobów Internetu.

Przegl danie wyników wyszukiwania 
Wyniki wyszukiwania, dopasowane do wybranych przez ciebie
kryteriów, s  wy wietlane w postaci obrazów miniatur. Obrazy
miniatur oraz zasoby Galerii s  uporz dkowane w cztery
kategorie jako: Foldery powi zane, Obrazy i t a,
Interaktywne i multimedia, Pliki i strony programu
Notebook.

Je eli np. szukasz u ywaj c s owa kluczowego triangle,
w polu  Foldery powi zane widoczne b d  wszystkie foldery 
Galerii powi zane ze s owem kluczowym, dostarczaj c
dodatkowych informacji. Naci nij dwukrotnie miniatur  folderu,
aby obejrze  jego zawarto .

Miniatury wy wietlane w obszarze Obrazy i t a zawieraj
rysunki i fotografie. Przeci gnij jeden element galerii na 
obszar roboczy, aby wykorzysta  go na lekcji (lub
zmodyfikowa  jego parametry). 

Interaktywne i multimedia zawiera trzy rodzaje obiektów:
pliki programu Flash, pliki video i obiekty d wi kowe.
Elementów z tej cz ci Galerii u ywa si  do uatrakcyjnienia
lekcji lub prezentacji multimediami.

Podobne obiekty mo na znale  w grupie  Pliki i strony
programu Notebook.

Miniatury plików stworzonych w programie Notebook s
wyró nione przez kó ka segregatora po lewej stronie obrazu
miniatur. Przeci gnij miniatur  na obszar roboczy, aby doda
stron  lub seri  stron, takich jak gotowa lekcja, do twoich
aktualnych zasobów. Pliki Notebook mog  by  bezpo rednio
za adowane po aktywnej stronie Notebook. 

Miniatury stron w programie Notebook s  rozpoznawalne
przez zagi te rogi w prawej górnej cz ci. Przeci gnij
miniatur  na obszar roboczy, aby przygotowa  now  stron
z pok adem do pisania dla uczniów. B dzie to np. wiczenie
w rozpoznawaniu figur geometrycznych.
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Zbieranie i udost pnianie zasobów w programie Notebook 
Przechwycony obraz ekranu, obrazy i pliki z innych programów, takich jak Macromedia® Flash®, mo na
przenie  do programu Notebook™, aby tworzy  zajmuj ce lekcje, prezentacje lub wyk ady. Zapisz swój 
kompletny plik w formacie programu Notebook w celu udost pnienia go wspó pracownikom. Mo esz
równie  dzieli  si  zawarto ci  swoich zasobów z innymi przez eksport swoich plików Notebook do 
formatu HTML, PDF, PowerPoint (PPT) za  zbiory obrazów do formatów JPEG, GIF itp., w przypadku, 
gdy twoi koledzy nie maj  zainstalowanego programu Notebook. 

Korzystanie z paska narz dziowego Przechwy
U ywaj paska narz dziowego Przechwy do przechwytywania wybranej 
cz ci ekranu, okna albo ca ego ekranu bezpo rednio do programu Notebook. 
Twój komputer nie musi by  pod czony do interaktywnej tablicy SMART 
Board™, eby  móg  korzysta  z tego paska, ale musisz mie  zainstalowany 
program SMART Board w komputerze. Pasek narz dzi

przechwytywania ekranu 

Aby przechwyci  jaki  obiekt u ywaj c paska narz dziowego Przechwy , wykonaj nast puj ce funkcje: 

1 Uruchom program SMART Notebook. 

2 Wybierz: Widok > Pasek narz dzi przechwytywania ekranu w menu tekstowym programu 
Notebook, aby otworzy  pasek narz dziowy Przechwy .

3 Wy wietl obraz aplikacji, który chcesz przechwyci  – np. stron  internetow . Pasek narz dziowy
przechwytywanie pozostanie na ekranie w czasie, gdy inne programy lub przegl darka internetowa s
otwarte. Istniej  cztery sposoby, aby przechwyci  zawarto :

Przycisk S u y do Przycisk S u y do 

przechwycenia prostok tnej
powierzchni na ekranie 

przechwycenia obrazu ca ego ekranu 

przechwycenia elementów okna 
aplikacji wy wietlonej na ekranie 

przechwycenia dowolnej, niekszta tnej
cz ci ekranu 

4 Przechwycony obraz uka e si  na stronie twojego pliku w programie Notebook.

Korzystanie z menu tekstowego Wstaw 
Przez ostatnich kilka lat nazbiera e  wielk  ilo  informacji i materia ów do nauczania. Teraz nadszed
w a ciwy moment, aby twoje materia y do wicze  lekcyjnych trafi y do programu Notebook. Szczególnie 
za  te, które zawieraj  obrazy, rysunki – jest to wyj tkowa okazja, eby urozmaici  lekcje. 

1 Uruchom program SMART Notebook. 

2 Wybierz: Wstaw > Plik obrazu z Menu programu Notebook, aby 
uruchomi  okno dialogowe Wstaw plik obrazu.

3 Wybierz odpowiedni plik. Kliknij Otwórz, aby wstawi  obraz do twojego 
pliku w programie Notebook.
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Korzystanie z funkcji Notebook Print Capture 
Funkcja Notebook Print Capture pozwala, wielostronicowe pliki 
z programów takich, jak Microsoft Word lub PowerPoint®, a nawet 
bardzo du e strony internetowe, dodawa  do pliku w programie 
Notebook. Inaczej mówi c, funkcja Print Capture jest podobna do 
drukowania na papierze; jedna wydrukowana strona odpowiada 
jednej stronie w programie Notebook. 

1 Otwórz plik, który chcesz przechwyci  do programu Notebook 

2 Wybierz: Plik > Drukuj z g ównego menu wybranego 
programu. Poka e si  okienko dialogowe drukowania. Wybierz: 
SMART Notebook Print Capture z listy dost pnych drukarek. 

3 Naci nij przycisk Drukuj (lub OK), aby przechwyci stron ,
w postaci obrazu do programu Notebook. Program Notebook 
uruchomi si  automatycznie, je eli nie by  otwarty. 

WSKAZÓWKA: Czasami ten obraz mo e by  w programie Notebook niewyra ny. Wybierz: Widok > 
Powi kszenie > 100% z menu tekstowego programu Notebook, eby wyra nie wy wietli  przechwycony 
obraz w obszarze roboczym Notebook. 

Zapisywanie plików w formacie SMART Notebook 
Zapisz na dysku swój aktualny plik programu Notebook, aby  móg  wykorzysta  go w przysz o ci lub 
wspó dzieli  go z innymi u ytkownikami programu Notebook. 

1 Wybierz: Plik > Zapisz z menu programu Notebook
 albo 
 Wybierz: Plik > Zapisz jako, aby zapisa  na dysku 

zmodyfikowany plik jako nowy plik Notebook. Twój 
oryginalny plik Notebook nie zostanie zamieniony. 

2 Pojawi si  okienko dialogowe Zapisywanie jako 
3 Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisa  swój plik 

Notebook.
4 Nadaj nazw  swojemu plikowi w polu nazwy pliku, 

pó niej kliknij przycisk Zapisz.

Eksport twojego pliku do pliku w innym formacie 
Celem eksportu jest umo liwienie korzystania z twoich zasobów 
twoim wspó pracownikom, którzy nie maj  na swoich 
komputerach zainstalowanego programu Notebook. Zawarto
swoich plików mo esz równie  eksportowa  w formacie HTML, 
a wtedy inni b d  mie  do niej dost p w Internecie. 

1 Wybierz: Plik > Eksportuj z menu tekstowego programu 
Notebook.

2 Wybierz format pliku (np. HTML, PDF, PowerPoint – PPT, 
a dla obrazów – JPEG, GIF itp.), aby dokona  eksportu 
twojego pliku z Notebook.
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Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania 
i przeprowadzenia lekcji 

Zanim rozpoczniesz 
Przed rozpocz ciem lekcji, upewnij si , e komputer zosta  w czony a interaktywna 
tablica SMART Board™ jest pod czona i odpowiednio ustawiona. Ikona SMART 
Board powinna by  widoczna w strefie powiadamiania Windows w prawym dolnym 
rogu ekranu, sygnalizuj c tym, e program steruj cy SMART Board jest uruchomiony.

Strefa powiada-
miania Windows

Czym jest program Notebook? 
Program Notebook™ jest programem wspó pracuj cym z interaktywn  tablic . Dzia a jak elektroniczny 
notatnik, s u cy do bezpo redniego przechwytywania oraz zapisywania notatek i rysunków 
naniesionych na tablic  lub naniesionych na pulpit twojego komputera. Mo esz importowa  grafik , pliki 
tekstowe i obiekty multimedialne do w asnych plików w Notebook albo eksportowa  swoje pliki 
z Notebook w formacie HTML, PDF, PowerPoint lub jako obrazy (w formacie JPG, GIF). 

Przygotowanie lekcji 
Przygotowujesz lekcj  geografii, na której zadaniem uczniów b dzie przyporz dkowanie odpowiedniej 
flagi do pa stwa Ameryki Pó nocnej. Z powodzeniem mo esz wykorzysta  na lekcji poni sze wiczenie.

1 Otwórz pusty plik programu Notebook 

2 Naci nij na zak adk Galeria po prawej stronie, eby znale  albo 
przejrze  zasoby stron internetowych, obiektów Galerii, animacji 
Flash, plików video SMART. W tym przypadku szukasz flag 
pa stw Ameryki Pó nocnej.

WSKAZÓWKA: Wy cz pole wyboru Automatyczne ukrywanie,
je li chcesz, eby pole zak adek by o widoczne ca y czas. W ten 
sposób b dziesz mia atwy dost p do Sortownika stron oraz do 
zak adek Galerii.

Zak adka
Galeria
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3 Naci nij ikon  po lewej stronie pola wyszu-
kiwania, aby wy wietli  klawiatur  ekranow .

4 Wpisz s owo kluczowe flags i naci nij przycisk 
Wyszukaj, aby rozpocz  wyszukiwanie. 

5 Program Notebook wy wietli rezultaty twoich
poszukiwa  w postaci obrazów miniatur, 
uwzgl dniaj c podane przez ciebie kryteria 
wyszukiwania. W tym przypadku uka e si  folder
o nazwie Flags.

6 Naci nij dwukrotnie na miniatur  folderu, aby 
przejrze  jego zawarto .

7   Przewi  zasoby Galerii, aby znale  flagi Stanów 
Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Przeci gnij
ka d  flag  na obszar roboczy swojego pliku 
w programie Notebook. 

WSKAZÓWKA: Mo esz dwukrotnie nacisn
miniatur  flagi, aby doda  j  szybko do swojego 
obszaru roboczego. 

8 Zmie  wielko  ka dej flagi ci gn c za róg pod 
k tem 45 stopni. Sprawd , czy flagi s  tej samej 
wielko ci.

9 Wyrównaj flagi w poziomie. 

10 Wypisz nazwy wszystkich pa stw, u ywaj c ró nych kolorów. 

11 Wybierz Sklonuj z rozwijanego menu obiektów w celu zrobienia kopii nazwy ka dego kraju. Na ka d
flag  powinny przypada  po dwie nazwy pa stwa.

Uruchom klawiatur  ekranow

Naci nij, aby 
rozpocz
wyszukiwanie

Naci nij
dwukrotnie na 
miniatur
folderu,
aby przejrze
jego zawarto

Poci gni ciem, 
zmie  r cznie
wymiary obiektu 
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12 Uporz dkuj nazwy pa stw w taki sposób, aby by y ustawione pionowo wzd u  obszaru roboczego, na 
którym pracujesz. Przeci gnij nazwy pa stw do odpowiednich flag. 

13 We , na przyk ad, flag  Stanów Zjednoczonych i wybierz Kolejno  > Przenie  na przód
z rozwijanego menu obiektów, aby zakry  nazw Stany Zjednoczone. Zrób to samo w flagami 
Meksyku i Kanady. 

14 Naci nij Plik > Zapisz, aby zapisa  na dysku plik z programu Notebook. Nadaj plikowi nazw
i wybierz miejsce na dysku, w którym chcesz go zapisa .

Wykorzystanie przygotowanej lekcji na zaj ciach szkolnych 
Po otwarciu zapisanego pliku Notebook na tablicy SMART Board pole  uczniom, aby umie cili pod 
ka d  flag  nazw  odpowiedniego pa stwa. Po zako czeniu pracy uczniów, usu  flagi i poka
poprawne odpowiedzi. 

WSKAZÓWKA: Wybierz zabawny znacznik z menu kreatywnego pisaka, aby zaznaczy  poprawne 
odpowiedzi uczniów. 

Do swojego pliku Notebook mo esz doda  dowoln  liczb  stron, eby stworzy wiczenia lekcyjne, takie 
jak nadawanie nazw kontynentom albo identyfikowanie stolic krajów na mapach regionów 
geograficznych.

Flaga Stanów Zjednoczonych jest 
umieszczona za tekstem 

Flaga Stanów Zjednoczonych jest 
umieszczona przed tekstem 
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Przygotowanie lekcji: stopie  zaawansowany 
Folder Moja zawarto  jest zawarto ci  Galerii specjalnie zarezerwowan  dla obiektów i lekcji, które by y
importowane, przechwycone lub przygotowane podobnie, jak w a nie uko czone wiczenie. Jest to 
równie  dobre miejsce do przechowywania obiektów b d  lekcji, których u ywasz ty lub które 
wypo yczasz swoim kolegom. 

1 Otwórz plik z lekcj  geografii (plik zapisany z poprzedniego wiczenia).

2 Wybierz zak adk  Galeria. Automatycznie otwiera si  folder Moja zawarto .

3 Naci nij na menu Moja zawarto  i wybierz: Nowy folder. 

4 Uruchom klawiatur  ekranow  i napisz: Lekcja geografii. W a nie stworzy e  miejsce, w którym 
mo esz gromadzi  obiekty tematycznie powi zane z twoj  lekcj  geografii (np. obiekty 
z poprzedniego wiczenia).

5 Przeci gnij wszystkie flagi i nazwy pa stw do nowej zawarto ci Galerii. Twoja nowa zawarto  Galerii 
sk ada si  z dziewi ciu pojedynczych pozycji – ka da z o ona z flagi i dwóch nazw pa stwa.

6 Wybierz zak adk Sortownik stron. Wstaw pust  stron  programu Notebook przez 
naci ni cie przycisku Pusta strona na pasku narz dziowym programu Notebook.

Utwórz nowy folder Twój nowy folder, pod nazw  Lekcja geografii, 
pojawi si  pod Moja zawarto
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7 Z menu rozwijanego menu Kszta ty  na pasku narz dziowym programu Notebook 
wybierz kwadrat. Ustaw swój kursor po lewej stronie obszaru roboczego i nakre l
du y prostok t.

8 Wybierz narz dzie Wybierz (wska nik) na na pasku narz dziowym programu 
Notebook. Wype nij prostok t kolorem: wybierz prostok t, a pó niej z rozwijanego 
menu wybierz opcj  W a ciwo ci.

9 Po prawej stronie prostok ta napisz za pomoc  klawiatury: Oficjalny j zyk: poni ej
dopisz angielski , hiszpa ski, angielski i francuski.

10 Naci nij na rozwijane menu miniatury na zak adce Sortownik stron. Wybierz Dodaj stron  do Galerii,
aby umie ci  ca  stron  programu Notebook w zasobach Galerii Moja zawarto . W ten sposób 
uzyskasz szybki i atwy dost p do stron Notebook podczas przygotowywania lekcji. 

WSKAZÓWKA: Nadaj nazw  swojej nowej stronie w programie Notebook: J zyki oficjalne. W ten 
sposób mo esz uporz dkowa  swoje pozycje w Galerii w odró nialne dzia y tematyczne. 
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11 Przeci gnij flag  Meksyku z obszaru Moja zawarto do górnego lewego rogu prostok ta, który 
narysowa e  w 7 kroku. Potem przeci gnij s owo Meksyk i ustaw je zaraz pod flag .

12 Przeci gnij stron J zyki oficjalne, któr  utworzy e  w 10. kroku, na obszar roboczy pliku Notebook. 
Automatycznie zostanie wstawiona nowa strona Notebook, bezpo rednio za aktywn  stron
Notebook.

13 Powtórz kroki 11 i 12 z flagami (oraz powi zanym tekstem) Kanady i Stanów Zjednoczonych. 

14 Naci nij Plik > Zapisz, aby zapisa  na dysku plik Notebook. 

WSKAZÓWKA: U ycz swojej lekcji geografii kolegom. Wybierz Wyeksportuj jako plik kolekcji 
z rozwijanego menu Moja zawarto  w celu jego rozes ania wspó pracownikom.

Wykorzystanie przygotowanej lekcji na zaj ciach szkolnych 
Zapro  uczniów do tablicy SMART Board, aby narysowali strza k  od oficjalnego j zyka 
(obowi zuj cego w danym pa stwie) do odpowiedniej flagi pa stwa, przy u yciu narz dzia Linie lub 
pisaka z pó ki. Mo esz ukry  poprawn  odpowied  za prostok tem albo za flagami.

Gratulacje!
Pomy lnie zako czy e wiczenia z Wykorzystania programu Notebook do przygotowania 
i przeprowadzenia lekcji z u yciem interaktywnej tablicy. 
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Narz dzia SMART Board
Menu narz dzi SMART Board™ umo liwia szybki 
dost p do funkcji sterowania tablic  w sposób bardziej 
wydajny. W dodatku po za funkcjami takimi jak
klawiatura ekranowa i panel ruchomych narz dzi,
znajdziesz tak e narz dzia do obs ugi multimediów, 
które pozwol  ci wykona  prezentacje z dynamiczn
zawarto ci .

Dost p do narz dzi SMART Board 
Naci nij ikon SMART Board w obszarze 
powiadomie  systemu Windows w prawym dolnym 
rogu ekranu. Poka e si  Menu Narz dziowe.
Je eli ikona SMART Board nie jest widoczna, wybierz: 
Start > Programy > Oprogramowanie SMART 
Board > Narz dzia SMART Board. Ikona SMART 
Board uka e si  w dole ekranu.

Wykorzystanie narz dzi SMART 
Board
W poni szej tabeli opisane s  poszczególne opcje 
dost pne w menu narz dziowym SMART Board. 
Dzi ki czu o ci na dotyk interaktywnej tablicy, ka dego
z opisanych narz dzi mo na korzysta  przy pomocy 
palca.

Opcja
w menu Otwiera U ywaj tej funkcji do 

Notatnik 
(Notebook™
Software ) 

Zapisania notatki naniesionej na tablic  lub w komputerze 
jako serii stron. Szukania obiektów przechowanych w Galerii, 
takich jak obrazy, filmy i nagrania programu Macromedia 
Flash. Eksportuj swoje pliki w Notebook do innych plików 
w formatach takich jak HTML, PDF, PowerPoint i obrazów 
w formatach JPEG, GIF, PBG i BMP. 

Nagrywarka
(Recorder)

Nagrania wszystkich czynno ci, które wykonujesz przy 
interaktywnej tablicy – np. szkole  lub lekcji. Do cz g os
z mikrofonu, kontroluj jako  nagrania video. 

Odtwarzacz 
(Video Player) 

Pisania albo rysowania na obrazie video podczas swojej 
prezentacji. Przechwy  pojedyncz  klatk  video do programu 
Notebook. U ywaj SMART Video Player do ogl dania plików 
video w swoim komputerze, albo ogl daj filmy w kamerze 
filmowej, magnetowidzie, CD-ROM b d  DVD.

Klawiatura Pisania albo edytowania tekstów we wszystkich programach 
bez opuszczania interaktywnej tablicy. 

Ruchome
narz dzia

Uzyskania szybkiego dost pu do pióra, zakre lacza, g bki
i innych cz sto u ywanych narz dzi. Przechwy  obraz 
z ekranu, usu  polecenie, albo wró  do tego, co ju
skasowa e  na interaktywnej tablicy. 

Obszar powiadomie
systemu Windows 

Menu narz dziowe
SMART Board 
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Opcja
w menu Otwiera U ywaj tej funkcji do 

Instant
Conferencing

Przy czania si  albo organizowania konferencji 
internetowej. Szczegó owe informacje, jak u ywa
Bridgit s  dost pne na stronie internetowej: 
www.smarttech.com/trainingcenter/windows/
trainingmaterials.asp.

Inne narz dzia
SMART >  
Cie  ekranu

Stopniowego ujawnienia (ukrycia) informacji lub tekstu 
pod obrazem przez odsuni cie cienia z danego obiektu 
(naci gni cie cienia na dany obiekt).

Inne narz dzia
SMART >  
Reflektor  

Skoncentrowania uwagi s uchaczy na wyszczególnionej 
cz ci ekranu. Zmie  kszta t tego elementu, ustaw 
stopie  przezroczysto ci zaciemnionej cz ci, albo 
zako cz ogl danie tego elementu.

Inne narz dzia
SMART >  
Lupa

Powi kszenia drobnego druku albo grafiki, jak np. 
komórka w Microsoft Excel®, eby by a lepiej widoczna.

Inne narz dzia
SMART >  
Wska nik

Zwrócenia uwagi s uchaczy na wa ne tre ci pojawiaj ce
si  na ekranie. 

Inne narz dzia
SMART >  
Pasek narz dzi
przechwytywa-
nia ekranu

Wzbogacenia lekcji przez przechwycenie wybranej 
cz ci ekranu, okna, albo obrazu ca ego pulpitu. 
Przechwycony obraz automatycznie poka e si  na 
stronie w twoim pliku programu Notebook. 

Panel
sterowania

Wybrania konfiguracji opcji w programach i sprz cie:
ustawie  SMART Board, kalibracji tablicy, dostosowania 
pó ki na pisaki do indywidualnych potrzeb, sprawdzenia 
dost pnych aktualizacji programu, dost pu do Centrum 
Pomocy, sterowania funkcjami Ink Aware, ustawienia 
j zyków i bezprzewodowych po cze .
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Panel ruchomych narz dzi
Funkcje, których u ywasz najcz ciej, s  w zasi gu twojej r ki na  panelu ruchomych narz dzi. eby
wy wietli  pasek ruchomych narz dzi, wybierz ikon  SMART Board™ umiejscowion  w obszarze 
powiadomie  systemu Windows, w prawym dolnym rogu ekranu, a nast pnie wybierz Ruchome
narz dznia z menu narz dziowego SMART Board.

Przycisk S u y do 

Przechwycenia fragmentu ekranu do programu Notebook™. 

Rezygnacji z korzystania z jednego narz dzi i powrotu do u ywania myszy. 

Pisania albo rysowania cyfrowym atramentem. 

Podkre lenia cz ci ekranu przezroczystym tuszem. 

Cofni cia ostatnio wykonanej czynno ci; to narz dzie posiada dwie opcje: Cofnij i Powtórz 
ostatni  czynno .
Przywrócenia skasowanej czynno ci; jest to druga z funkcji opisanych powy ej

Usuni cia cyfrowego atramentu. 

Wykonania nast pnego naci ni cia na powierzchni  tablicy prawym klikni ciem. 

Otwarcia rozwijanego menu w celu przystosowania funkcji panelu ruchomych narz dzi do 
indywidualnych potrzeb 

Zakre laczPisak Kursor

Schowaj/rozwi
pasek

Kliknij, aby doda  wi cej
narz dzi lub dostosowa
panel narz dziPrawy przycisk myszy

Cofnij/ponów

Przechwy
 obszar

G bka
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Dostosowanie panelu ruchomych narz dzi

Naci nij ikon Wi cej na panelu ruchomych narz dzi i wybierz: Dostosuj ruchome narz dzia, potem 
wybierz odpowiednie przyciski paska narz dziowego. Mo esz wybra  dowoln  liczb  narz dzi, eby
w pe ni dostosowa  Panel ruchomych narz dzi do w asnych potrzeb.

Mo esz tak e dodawa  te same narz dzia wiele razy. Na przyk ad: je eli masz zamiar u ywa  ró nych
kszta tów podczas prelekcji, to mo esz dostosowa  kilka przycisków kszta tu i doda  je do reszty 
ruchomych narz dzi.

eby do paska ruchomych narz dzi doda dany przycisk narz dzia, na przyk ad stempel,  wykonaj 
nast puj ce czynno ci:

1 Naci nij przycisk Wi cej na panelu ruchomych narz dzi, a nast pnie wybierz: Dostosuj ruchome 
narz dzia.

2 W oknie dialogowym Dostosuj ruchome narz dzia wybierz narz dzie Stempel (u miechni ta twarz) 
z listy dost pnych narz dzi (po prawej stronie okna dialogowego). 

3 Naci nij przycisk Dodaj, eby doda  stempel do aktualnie u ywanych narz dzi.

4 Powtórz ten proces w celu dodania tylu narz dzi, ile potrzebujesz. 

UWAGA: eby usun  jakie  narz dzie, wybierz aktualnie narz dzie z grupy Bie cy pasek narz dzi
i naci nij przycisk Usu . W celu przywrócenia domy lnych ustawie  Panelu ruchomych narz dzi,
naci nij przycisk Przywró  domy lny panel narz dzi.

Lista bie cych przycisków
na pasku 

Naci nij, eby
usun
narz dzie
z paska 

Lista
dost pnych

narz dzi

Naci nij,
eby

przywróci
domy lny
pasek
narz dzi

Naci nij, eby
doda

narz dzie
do paska
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Centrum uruchamiania SMART Board™ w systemie operacyjnym 
Microsoft® Windows®

Centrum uruchamiania jest ma ym przesuwanym paskiem narz dziowym, który zawiera najcz ciej
u ywane funkcje i aplikacje SMART Board. Mo esz równie  odpowiednio skonfigurowa  go do w asnych
potrzeb.

Otwieranie centrum uruchamiania 
eby otworzy  centrum uruchamiania, naci nij ikon  SMART Board  w strefie powiadamiania systemu 

Windows w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz z menu opcj Rozpocznij na rodku.

Do czego s u  poszczególne przyciski? 
Ikony w centrum uruchamiania otwieraj  cz sto u ywane aplikacje i narz dzia.

Program Notebook™ 
Przygotuj prezentacj , która zawiera 
mnóstwo kolorowej grafiki, obiektów 
Macromedia® Flash®, grafiki i tekstów 
pochodz cych z wielu róde .

SMART Video Player (odtwarzacz video) 
Odtwarzaj pliki video na interaktywnym 
ekranie i pisz albo rysuj na obrazie wideo 
podczas prelekcji. 

Ruchome Narz dzia
To bardzo elastyczny pasek narz dziowy, 
zawieraj cy pomocnicze narz dzia, takie jak 
ekranowe narz dzia pisz ce czy przycisk do 
przechwytywania cz ci obrazu ekranu; 
mo e by  przesuwany i dowolnie 
umiejscowiony w ka dym uruchomionym 
programie na interaktywnej tablicy. 

Program do wymiany danych Bridgit™ 
Program Bridgit dzia a jak aplikacja 
klient/server, która pozwala ci dzieli  si
informacjami z ka dym na wiecie (ikona nie 
jest umieszczana domyslnie w centrum 
uruchamiania).

Naci nij przycisk Wi cej, aby doda  wi cej
narz dzi, takich jak Cie  ekranu, Lupa, 
Reflektor lub innych; albo eby doda  b d
usun  przyciski aplikacji z centrum 
uruchamiania.

SMART Recorder (nagrywarka) 
Mo esz nagrywa  wszystko, cokolwiek 
robisz na interaktywnym ekranie. A je eli
masz pod czony mikrofon, mo esz równie
nagrywa  to, co mówisz podczas wyk adu.

Klawiatura 
Klawiatura ekranowa, jest czu a na dotyk, 
aby w chwili, gdy  tego potrzebujesz, doda
tekst do którego  programu albo do okna 
dialogowego. 

Panel sterowania 
Dokonaj konfiguracji tablicy i programu 
SMART Board. Na przyk ad: mo esz zmieni
parametry twojego pisaka albo parametry 
j zyka.

Uruchom Centrum Pomocy (pomoc) 
Mo esz wyszukiwa  w pomocy odpowiedzi 
na pytania, które masz odno nie Start 
Center lub dotycz ce produktów SMART. 

Dostosowanie centrum uruchamiania do indywidualnych potrzeb 
eby dostosowa  centrum uruchamiania do swoich 

potrzeb, naci nij przycisk Wi cej i wybierz: Dostosuj
centrum uruchamiania. Na przyk ad mo esz doda
przycisk Cie  ekranu do centrum uruchamiania i co 
u atwi stopniowe odkrywanie slajdów w prezentacji. 
Naci nij Przegl daj, aby doda  niewymienione programy do 
centrum uruchamiania, takie jak Microsoft PowerPoint®. Aby 
skorygowa  kolejno  przycisków w centrum uruchamiania, 
wybierz dowolny z elementów i naci nij na Przenie  w gór
albo Przenie  w dó .
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Poradnik metodyczny do programu Notebook 
Poradnik metodyczny do programu Notebook™ stanowi wsparcie w przygotowaniu 
i przeprowadzani zaj  lekcyjnych z wykorzystaniem programu Notebook.

Ten poradnik zak ada, e znasz podstawy obs ugi programu Notebook takie jak: 
pisanie na stronie, na której aktualnie pracujesz, dodawanie nowej strony do pliku 
Notebook, nawigacja pomi dzy stronami, wybór i przesuwanie obiektów na stronie 
Notebook.

Aby nauczy  si  podstaw obs ugi interaktywnej tablicy SMART Board™ i programu Notebook, odwied
nasze centrum szkoleniowe SMART Training Center na stronie internetowej 
www.smarttech.com/trainingcenter

Przed przeczytaniem pozosta ej cz ci tego poradnika, upewnij si  czy masz na swoim komputerze 
zainstalowan  najnowsz  wersj  programu SMART Board. Sprawd  na stronie internetowej: 
www.smarttech.com/support/software

Projektowanie zaj  lekcyjnych 
Zaj cia lekcyjne powinny by  zaplanowane pod wzgl dem tre ciowym oraz wizualnym. Interaktywna 
tablica SMART Board stwarza takie mo liwo ci. Podstawowa wiedza o projektowaniu lekcji i praktyczna 
znajomo , w jaki sposób powi za  interaktywne w a ciwo ci tablicy z wykorzystaniem programu 
Notebook, pomaga przygotowa  zaj cia lekcyjne, spe niaj ce wymagania programu nauczania 
i wzbudzaj ce zainteresowanie uczniów. B dziesz mia  pewno , e twoje lekcje b d  przebiega y
p ynnie.

Kiedy ju  zdecydujesz, czego chcesz uczy  na zaj ciach, przygotuj stron  tytu ow  i nanie  swoje 
nauczycielskie notatki na pocz tku przygotowywanej lekcji. Tytu y i twoje notatki pozwalaj
skoncentrowa  si  na temacie zaj  i przekazuj  wa ne informacje ka demu innemu nauczycielowi, 
który b dzie korzysta  z wicze  lekcyjnych przygotowanych przez ciebie. Mo esz prze ledzi  przyk ady,
w jaki sposób inni nauczyciele projektuj  swoje lekcje, na edukacyjnej stronie internetowej 
www.education.smarttech.com/ste/en-US/Ed+Resource.

Ustawienie parametrów twojej strony 
W momencie, kiedy masz pomys  na wiczenia lekcyjne z wykorzystaniem programu Notebook, musisz 
zaprojektowa  swoj  stron . Jednym z pierwszych kroków jest decyzja o kolorze t a. Pami taj
wybieraj c kolor, e bardzo jasne i jaskrawe kolory mog  rozprasza  uwag  s uchaczy i odci gn  ich 
od koncentracji na g ównym zagadnieniu, poniewa  b d  zwracali uwag  na barw  t a. Jaskrawy kolor 
ó ty wydaje si  odpowiednim wyborem, ale równie  mo e odci ga  uwag  od innych elementów na 

twojej stronie. Wykorzystuj w a ciwo ci jaskrawych kolorów dla podkre lenia najwa niejszych informacji 
na twojej stronie programu Notebook, do których chcesz przyci gn  uwag  uczniów. 

Ustaw kolor t a przez wybranie: Format > Kolor t a z menu tekstowego 
programu Notebook. Uka e si  paleta kolorów, z której b dziesz móg
wybra  kolor t a dla swojej strony. 

Nast pnie powiniene  wybra  krój czcionki, co zdecyduje o wygl dzie tekstu 
w programie Notebook.
Na przyk ad: Times New Roman, Comic Sans czy Arial, nadaj  tekstom 
bardzo ró ny wygl d.

Tre Prezentacja



Narz dzia  SMART Board – wiczenia praktyczne

37

Je eli to mo liwe, staraj si  u ywa  jednego rodzaju kroju czcionki w swoich wiczeniach lekcyjnych. 
Rozmaito  kroju czcionek mo e odwraca  uwag  s uchaczy od g ównego tematu lekcji i wa nych
zagadnie .

We  pod uwag  rozmiar i kolor tekstu, którego b dziesz u ywa  w czasie wszystkich wicze  w klasie. 
W a ciwy wybór u atwi uczniom czytanie tekstu na twojej stronie programu Notebook. Kiedy 
zdecydujesz, jak twój tekst powinien wygl da , upewnij si e zastosowa e  t  sam  metod
w odniesieniu do pozosta ych stron w Notebook, aby przechodzenie do nast pnej strony by o wizualnie 
p ynne.

Ogólne zasady doboru czcionek: 

• Tytu y powinny by  nie mniejsze ni  28 punktów i pogrubione 

• Czcionka u ywana do pisania zda  i paragrafów powinna mie  ten sam krój co tytu , w rozmiarze 22 
punktów, niepogrubiona 

• Upewnij si , e kolor czcionek nie utrudnia czytania i jest wyra nie widoczny na wybranym tle.

U ycie zbyt wielu krojów czcionki
czyni tekst trudnym do odczytania.

UWAGA: Tre  twojej lekcji jest wa niejsza ni  dobór kolorów. Lepiej zastosowa  czarne czcionki na 
bia ym tle, ni  straci  mnóstwo czasu na dobieranie kolorów. 

U ywanie czcionek w programie Notebook
Jednym ze sposobów doboru kroju czcionki jest wybranie odpowiednich opcji z paska czcionki. Pasek 
czcionek pojawia si , kiedy wpisujesz tekst na stronie programu Notebook albo gdy podwójnie 
naci niesz na obiekt tekstowy. 

Je eli jeste  przekonany, e b dziesz u ywa  tego samego kroju czcionki d u szy 
czas, mo esz ustanowi  sta y styl, u ywaj c przycisku Tekst. W tym celu naci nij
strza k  przy ikonie Tekst w pasku narz dziowym programu Notebook i wybierz: 
Dostosuj Tekst. Okno dialogowe Dostosuj Tekst pozwoli ci wybra  krój czcionki 
dost pny w rozwijanym menu, b dziesz móg  dobra  krój i styl czcionki, który 
u ywasz najcz ciej.

Kolor czcionki Rozmiar czcionki 

Wyrównanie, numeracja, 
indeks dolny, indeks 
górny, znaki specjalne

Pogrubienie, kursywa, 
podkre lenie

Krój czcionki 



Narz dzia  SMART Board – wiczenia praktyczne

38

Dodawanie elementów interaktywnych 
Jedn  z zalet programu Notebook jest mo liwo  zmiany obiektów na stronie. Ta cz  poradnika 
koncentruje si  na niektórych z wielu rozmaitych sposobów zaprojektowania interaktywnej lekcji, aby 
zainteresowa  uczniów.

Ujawnij odpowied
Jedn  z najszybszych dróg do nadania lekcji interaktywno ci jest ukrycie odpowiedzi na pytanie pod 
jakim  obiektem na stronie programu Notebook. Poni ej opisane s  trzy ró ne metody, które mo esz
wykorzysta  przy projektowaniu wicze  typu „ujawnij odpowied ”.

Przesu  i ujawnij odpowied

Jedn  z metod przygotowania wiczenia typu „ujawnij” jest schowanie odpowiedzi pod innym obiektem.

1 Wypisz swoje pytanie i odpowied .

2 Nakre l prostok t i wype nij go kolorem, eby mo na by o ukry  odpowied .

3 Naci nij dwa razy na jak  figur , np. prostok t, i wypisz tekst do tej figury – upewnij si , e tekst jest 
innego koloru ni  ta figura. 

4 Napisz: Przesu  figur , eby zobaczy  odpowied  – musisz do czy  instrukcj  do tego wiczenia,
aby inni nauczyciele korzystaj cy z twojego projektu, potrafili przeprowadzi  lekcj . Bez tej instrukcji, 
kto  mo e przypuszcza , e sam powinien wpisa  odpowied  na figurze zamiast j  przesun  w celu 
ujawnienia odpowiedzi. 

UWAGA: Dobr  zasad  jest wybra : Kolejno  > Przenie  na przód z rozwijanego menu ka dego
obiektu, aby zakry  odpowied . W ten sposób zyskujesz pewno , e uczniowie nie b d  widzieli 
odpowiedzi a  do czasu, kiedy sam im j  poka esz.

5 Przesu  figur , aby ujawni  odpowied .

Przed

Po
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Wyma  i ujawnij odpowied
Nast pnym sposobem ujawnienia odpowiedzi jest u ycie narz dzia Gumka ( ).
1 Wypisz swoje pytanie i odpowied .
2 U yj pisaka w celu zakrycia odpowiedzi cyfrowym atramentem. 
3 Wybierz cyfrowy atrament w kolorze identycznym jak t o ekranu. Na przyk ad: je eli t o ekranu jest 

bia e, to pos u  si  bia ym cyfrowym atramentem. 
4 Wybierz Gumk  i wyma  cyfrowy atrament. Gumka wyma e tylko atrament. Nic, co zosta o wpisane 

z klawiatury, nie mo e by  wymazane za pomoc  Gumki. 

WSKAZÓWKA: Korzystaj c z opisanej wy ej metody, dobrze jest doda  odpowiedni  informacj  dla 
uczniów i nauczycieli, eby wiedzieli, e musz  u y  gumki, eby wy wietli  odpowied .

   

Przed      Po 

Ujawnij odpowied  za pomoc  cienia ekranu ( )
Trzecim sposobem ujawnienia odpowiedzi jest pos u enie si  funkcj  cienia ekranowego. 

1 Wypisz swoje pytanie i odpowied
2 Naci nij ikon Poka /ukryj cie  ekranu na pasku narz dziowym programu Notebook. 
3 Przesu Cie  ekranu tak, e tylko odpowied  na twoje pytanie jest zakryta. 
4 Gdy ju  jeste  gotowy, przesu Cie  ekranu tak, aby nie zakrywa  odpowiedzi na pytanie. Ta 

czynno  jest podobna do pos u enia si  kartk  papieru w celu zakrycia odpowiedzi, która by aby
wy wietlona przez projektor. 

UWAGA: Kiedy otworzysz plik Notebook – cie  ekranu b dzie zakrywa  t  sam  powierzchni , któr
zas ania  wcze niej – b dziesz móg  kontynuowa  dyskusj  na temat zawarty w twoim pliku, 
dok adnie od miejsca, w którym j  przerwa e .

 Przed Po 

 Przed Po 
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Identyfikacja i oznaczanie obiektów

Metoda przeci gnij i upu

Metoda przeci gnij i upu  jest wietnym sposobem sprawdzenia umiej tno ci twoich uczniów i poziomu 
realizacji za o onych przez ciebie celów nauczania. 

Aby pos u y  si  metod przeci gnij i upu , dodaj obiekt, który chcesz oznakowa , do swojego obszaru 
roboczego. Ten obiekt mo e pochodzi  z zasobów Galerii w programie Notebook, z grupy Moja 
zawarto albo mo e to by  grafika, któr  importowa e  z menu Wstaw. U yj rozwijanego menu obiektu, 
aby go oznakowa  i trwale umiejscowi  w wybranym przez ciebie miejscu na ekranie. 

Nast pnie, przygotuj etykietki do swojego schematu i ustaw je na dole strony w Notebook. Popro
którego  z uczniów, eby przeci gn  etykietk  z nazw  do odpowiedniego miejsca na lub przy grafice 
(obiekcie).

Przesu  etykietki do odpowiednich cz ci schematu

Mo esz doda cze do swojego obiektu, takiego np. jak na powy szym rysunku (ludzkiego oka), do nast pnej
strony w programie Notebook, na której znajduj  si  odpowiedzi. Ta strona pomo e ka demu, z kim wspó dzielisz
ten plik, w odnalezieniu poprawnej odpowiedzi.

Metoda przeci gnij i upu  mo e by  u ywana z powodzeniem na lekcjach przygotowanych wy cznie z u yciem 
tekstu. Na przyk ad: mo na przeci ga  zdarzenie historyczne do wybranej daty, albo definicje do listy s ów.

Dobierz s owa do ich definicji 
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Klonowanie niesko czone obiektów 
Klonowanie niesko czone pozwala skopiowa  ten sam obiekt 
nieograniczon  liczb  razy, bez konieczno ci ci g ego u ywania
rozwijanego menu. Ta funkcja pozwala równie  przechowywa  na 
dysku mniejsze pliki, w porównaniu z plikami utworzonymi przy 
pomocy funkcji Kopiuj i Wstaw w odniesieniu do tego samego 
obiektu. Mniejsze pliki s atwiejsze do dalszego ich przekazywania 
wspó pracownikom.
W celu wielokrotnego kopiowania obiektu, wykonaj nast puj ce czynno ci:
1 Wybierz dowolny obiekt. 
2 Naci nij na rozwijane menu obiektu. 
3 Wybierz opcj Klonowanie niesko czone.
4 Naci nij na obiekt, potem ci gnij go, eby utworzy  identyczny 

obiekt.

U ywanie tego samego obiektu do wielu odpowiedzi 
Jedn  z zalet funkcji klonowania niesko czonego jest mo liwo  zastosowania metody ci gnij i upu
jednocze nie do wielu poprawnych odpowiedzi. 

Ustaw ka d  cyfr  na linii, z której mo esz wybra
j  do klonowania niesko czonego

U ywaj tych samych cyfr wielokrotnie, aby wstawi
poprawn  odpowied

Nadaj nazwy elementom grafiki

Naci nij, aby utworzy
identyczny obiekt
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Nie odchod  od tematu 

Kolejn  zalet  funkcji wielokrotnego kopiowania obiektów jest utrzymywanie informacji w okre lonym
kontek cie. Bardzo przydatna zaleta do przeprowadzania lekcji opartych na tre ciach tekstowych. 

Ustaw ka d  liter  danego s owa na wielokrotne kopiowanie. Ci gnij litery do ro nych miejsc na stronie, aby 
stworzy  anagramy. Oryginalne s owo powinno pozostawa  na swoim miejscu. Mo esz tak e nastawi  zegar, 

 aby uatrakcyjni  lekcj . Interaktywny zegar jest dost pny w zasobach Galerii. 

U ywanie d wi ku
Program Notebook pozwala rozbudzi  zainteresowania uczniów przez u ycie d wi ku na lekcjach. To 
tak e dobry sposób, aby uczniowie s uchali i wypowiadali si  na ró ne tematy (np. podczas historycznej 
pogadanki), co jest znacznie dla nich korzystniejsze ni  samo czytanie.  

Wyszukaj w Galerii programu Notebook odpowiednich obiektów d wi kowych. Spróbuj poda  s owo
kluczowe phonics (d wi k), aby sprawdzi , co jest dost pne w Galerii. Do cz pliki MP3 ze swojego 
komputera do obiektu przez naci ni cie na rozwijane menu tego obiektu, a potem wybierz opcj
D wi k.

D wi k jako narz dzie wspomagaj ce (lekcj /prezentacj )
Jedn  z mo liwo ci u ycia d wi ku jest zastosowanie go w sytuacji, gdy ucze  dotknie jakiego  obiektu. 
Dodaj nagrane brawa, które b dzie towarzyszy  poprawnej odpowiedzi oraz nagrane s owa Spróbuj
jeszcze raz, towarzysz ce niepoprawnym odpowiedziom. 
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Przechwytywanie informacji
Pasek narz dziowy przechwytywanie obrazu pozwala na przechwycenie obiektu, np. cyfrowej fotografii 
z Internetu, do strony programu Notebook. Aby mie  dost p do paska narz dziowego przechwytywanie 
obrazu, naci nij przycisk Pasek narz dzia przechwytywania ekranu (ikona aparatu fotograficznego) 
na pasku narz dziowym programu Notebook. Zawsze przestrzegaj praw autorskich. 

Przycisk Sposób wykorzystania 
Naci nij i ci gnij, aby zakre li  prostok tn  cz  ekranu, któr  chcesz przechwyci .
Zwolnij nacisk po zaznaczeniu obszaru. 
Naci nij w oknie, które chcesz przechwyci . Zwolnij nacisk, gdy uka e si  zaznaczenie 
okna.
Przejd  do ekranu, który zamierzasz przechwyci , a potem naci nij przycisk, aby 
przechwyci  obraz ca ego ekranu. 
Naci nij i ci gnij, aby zakre li  nieregularny kszta t wokó  powierzchni, któr  zamierzasz 
przechwyci . Zwolnij nacisk po zakre leniu wybranej powierzchni. 

Linki internetowe 
Mo esz, przy czy  ka dy obiekt do strony internetowej, do innej strony programu Notebook, do pliku 
typu wideo klip albo do innego elementu multimedialnego, który znajdziesz pod zak adk  Za czniki.

Wybierz cze z rozwijanego menu obiektu, a nast pnie wybierz link internetowy, do którego chcesz 
doda  swój obiekt z okna dialogowego Wstaw cze.

Masz mo liwo  wyboru: czy czynno  powi zania obiektu uruchomisz przez ikon  w dolnym lewym 
rogu tego obiektu, czy te  przez naci niecie samego obiektu. Kiedy dokonasz powi zania swojego 
obiektu i zaznaczenia przy pomocy ikony, to b dzie dla wszystkich oczywiste, e takie powi zanie
istnieje. Upewnij si , e utworzy e  link internetowy przez dodanie instrukcji, albo u ycie koloru 
niebieskiego i podkre lenie tekstu. Mo esz u y  ikony w naro niku swojego obiektu, ale to mo e
spowodowa  utrat  przejrzysto ci strony. Wybierz raczej nadanie twojemu obiektowi statusu linku 
internetowego.

Przycisk Sposób wykorzystania 
Powi  obiekty, zapisane w programie Notebook, z odpowiednimi stronami 
internetowymi. Podaj autora oraz zakres tematyczny, aby inne osoby mog y si
zorientowa  w zawarto ci Twojej strony w programie Notebook. 
Powi  z inn  stron  wewn trz pliku Notebook. Mo esz u y  tego rodzaju powi zania,
kiedy zadajesz pytania. Na przyk ad: zadajesz pytanie, a potem prosisz ucznia 
o wybranie obiektów, które mog  by  poprawnymi odpowiedziami. Obiekt zawieraj cy 
poprawn  odpowied  mo e by  powi zany z linkiem, na którym ucze  znajdzie 
nagrod . Natomiast obiekt zawieraj cy niepoprawn  odpowied  – z zach t  do 
ponowienia próby. 
Powi  z plikiem na twoim komputerze, który jest powi zany z tematem twojej lekcji 
(albo prelekcji). Na przyk ad: mo esz powi za  stwierdzenia zawarte w pliku Notebook 
z plikiem w Microsoft Word lub Excel, który podaje dok adne okre lenia czy wyja nienia.
Powi  z plikami, które magazynujesz pod zak adk  Za czniki. Niektórzy nauczyciele 
trzymaj  w tym miejscu pliki wideo. Powi zanie tych plików bezpo rednio z obiektem na 
stronie Notebook, umo liwia atwo  uruchamia  powi zane pliki wideo bez otwierania 
zak adki Za czniki, albo podczas prezentacji w trybie pe noekranowym.
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Zasoby interaktywne i multimedialne 
Pliki Wideo i pliki programu Macromedia® Flash® s  bardzo atwo
dost pne w zasobach Galerii programu Notebook. Filmy mo na
wykorzysta , aby podkre li  wag  historycznego wydarzenia, albo 
zademonstrowa  ruch mikroskopijnych komórek. 

Program Flash mo e by  równie  zastosowany, gdy uczniowie aktywnie 
uczestnicz  w zaj ciach – ca y czas otrzymuj  wyja nienia czy poprawne 
odpowiedzi. Kiedy szukasz czego  na specyficzny temat, zawsze masz 
do dyspozycji pliki Flash i Galeri  z plikami Wideo, ulokowane pod 
nag ówkiem Interaktywne i multimedia.

W zasobach Galerii znajdziesz setki plików Wideo i plików w formacie Flash. Aby przegl da  grup
Interaktywne i multimedia, dost pn  w Galerii programu Notebook, napisz video albo Flash w polu 
wyszukiwania. Po wicz z zasobami Galerii, a nauczysz si , jak wykorzysta  je na swoich lekcjach.

Potencjalne problemy/pu apki
Obiekty multimedialne s  popularnymi elementami wykorzystywanymi podczas zaj  szkolnych. Mo na
z nich korzysta  niezale nie od stylu nauczania. S  dobrymi dodatkami do ka dej lekcji, ale powinny by
stosowane pod pewn  kontrol . Zape nienie ka dej strony animacjami, filmami i d wi kiem mo e
odwróci  uwag  uczniów od zasadniczego tematu i skierowa  j  na techniczne nowinki. 

U ywaj i wypróbuj wszystkich dost pnych narz dzi, ale najpierw upewnij si , e wiesz, dlaczego 
u ywasz danego narz dzia i znasz cel zaj , który chcesz osi gn .

Znajd  inspiracj
Czasami najtrudniejsz  cz ci  przygotowania zaj  lekcyjnych jest – nowy pomys . Jednym z miejsc, 
gdzie mo esz znale  ciekawe pomys y jest strona internetowa z poradami edukacyjnymi firmy SMART, 
na której nauczyciele dziel  si  materia ami i pomys ami ze swymi kolegami na ca ym wiecie.

Odwied  stron  internetow   www.education.smarttech.com i wybierz: Educator resources > Lesson 
activities, aby przejrze  pouk adane tematycznie zaj cia lekcyjne przygotowane przez nauczycieli.
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Przydatne i ciekawe odno niki do edukacyjnych stron internetowych 

1. Portale edukacyjne 
http://www.scholaris.pl - Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN
http://www.interklasa.pl - Interkl@sa Polski Portal Edukacyjny

2. Polska 
http://www.polska.gov.pl - Polska polski Polacy kultura nauka gospodarka spo ecze stwo 
historia ludno  Polska.pl
http://www.dziedzictwo.ekai.pl - Dziedzictwo kultura religijna - tradycja - duchowo

3. Encyklopedie 
http://pl.wikipedia.org - Strona g ówna - Wikipedia, wolna encyklopedia

4. S owniki
http://www.angielski.edu.pl - angielski.edu.pl angielski ludzkim j zykiem gramatyka 
angielska, nauka s ówek, egzamin FCE, CAE, CPE, testy z angielskiego  
http://www.ling.pl - Ling.pl Najwi kszy darmowy s ownik online - angielski, niemiecki, 

francuski, hiszpa ski, w oski
http://www.angool.com/slownik - Darmowy S ownik onLine - j zyk angielski i polski  
http://portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html - T umacz - Onet.pl Portal wiedzy  
http://www.slownik-online.pl/index.php - S ownik wyrazów obcych W adys awa 
Kopali skiego

5. Pozosta e
http://www.wynalazki.mt.com.pl - Wynalazki - strona g ówna  
http://wirtualnemuzeum.1944.pl/pierwszedni/index1.html - Muzeum Powstania 
Warszawskiego 
http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/#chaos - Physics Flash 
Animations
http://www.forgefx.com/casestudies/prenticehall/ - ForgeFX - Interactive 3D Simulations, 
Casestudy Pearson Prentice Hall  
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Notatki
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