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Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 

programowych  

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał nauczania 

PKZ(A.l)(8)1 zastosować program komputerowy 
wspomagający łączenie obrazów w panoramę; 

P C 
 Wykonywanie statycznych 

witryn internetowych. 

 Wykonywanie 
dynamicznych witryn 
internetowych. 

 Konfigurowanie usług 
hostingowych. 

 Publikowanie 
internetowych projektów 
multimedialnych. 

 Aktualizowanie 
internetowych projektów 
multimedialnych. 

 Archiwizowanie 
internetowych projektów 
multimedialnych. 

PKZ(A.l)(8)2 zastosować program komputerowy 
wspomagający łączenie obrazów w plik HDR; 

P C 

PKZ(A.l)(8)3 zastosować program komputerowy 
wspomagający łączenie obrazów w celu 
zwiększenia głębi ostrości; 

P C 

PKZ(A.l)(8)4 zastosować program komputerowy 
wspomagający przetwarzanie obrazu rastrowego 
na obraz wektorowy; 

P C 

PKZ(A.l)(8)5 rozróżnić programy komputerowe do 
obróbki grafiki, tworzenia animacji i efektow 
specjalnych; 

P B 

PKZ(A.l)(8)6 wyznaczyć zestaw oprogramowania 
do realizacji prezentacji multimedialnej  
internetowego projektu multimedialnego; 

P C 

A.25.2(2)1 wykonać prezentację w trybie offline; P C 

A.25.2(2)2 wykonać prezentację w trybie online; P C 

A.25.2(2)3 wykonać prezentację dla urządzeń 
mobilnych; 

P C 

A.25.2(2)4 eksportować wykonaną prezentację do 
różnych formatów; 

P C 

A.25.2(4)1 wykonać statyczne projekty 
multimedialne do publikacji w Internecie; 

P C 

A.25.2(4)2 wykonać dynamiczne projekty 
multimedialne do publikacji w Internecie; 

P C 

A.25.2(4)3 wykonać projekt multimedialny w 
oparciu o system CMS; 

P C 

A.25.2(6)1 wykonać konfigurację usług 
hostingowych do publikacji internetowego 
projektu multimedialnego; 

P C 

A.25.2(6)2 wykonać publikację internetowego 
projektu multimedialnego; 

P C 

A.25.2(6)3 wykonać aktualizację internetowego 
projektu multimedialnego; 

P C 

A.25.2(6)4 wykonać archiwizację internetowego 
projektu multimedialnego; 

P C 

OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań;   

OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;   

OMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności 
osób w zespole; 

  

OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i 
kompetencji członków zespołu; 

  

OMZ(3)1 zmobilizować współpracowników do 
wykonywania zadań; 

  

OMZ(3)2 wydać dyspozycje osobom realizującym 
poszczególne zadania; 

  

OMZ(4)1 zmonitorować jakość wykonywanych 
zadań; 

  

OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według 
przyjętych kryteriów; 

  

OMZ(5)1 zaproponować zmiany w organizacji 
pracy mające na celu poprawę wydajności i 
jakości pracy; 

  



A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 

 

 

Praktyki zawodowe 

OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne 
mające na celu poprawę wydajności i jakości 
pracy; 

  

OMZ(6)1 wysłuchać argumentów i wyjaśnień 
współpracowników; 

  

OMZ(6)2 uargumentować swoje decyzje w 
rozmowach ze współpracownikami; 

  

OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji 
interpersonalnych. 

  

Planowane zadania 
Wykonywanie aktualizacji internetowego projektu multimedialnego 
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem: 
Opis pracy: 
Otrzymałeś polecenie aktualizacji internetowego projektu multimedialnego. Musisz wykonać archiwizację istniejącego 
internetowego projektu multimedialnego, aktualizację treści, grafik, animacji i innych elementów występujących w 
projekcie zgodnie z otrzymanym poleceniem. Po wykonaniu aktualizacji publikujesz internetowy projekt multimedialny w 
Internecie oraz opracowujesz instrukcję dla klienta dotyczącą aktualizacji samych treści projektu. Wykonane zadanie 
przekażesz w formie elektronicznej. 

 

 


