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Jeżeli chcesz nabyć pewności w obsłudze komputera. 
Jeżeli chcesz nauczyć się efektywniej korzystać z zasobów Internetu.  
Jeżeli chcesz w pełni wykorzystywać możliwości swojej skrzynki mailowej.  
Jeżeli chcesz doskonalić swoją znajomość i pracę w programach Word oraz Excel.  
Jeżeli chcesz poznać możliwość programu Power Point. 
 
Jeżeli tak … ten kurs będzie idealny dla Ciebie! 

 
INTERNET, MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT 

 
Termin – 01.04 – 20.05.2017 – soboty 
Godziny – 14.00 – 17.00 – łącznie 20 godzin zegarowych kursu 
Miejsce - sala komputerowa w centrum Warszawy, ul. Smolna 11 lok. 15  
(naprzeciwko Muzeum Narodowego, przy stacji PKP Powiśle)  

 
W trakcie trwania kursu istnieje możliwość zmiany godzin lub terminów i częstotliwości spotkań 

po wspólnym ustaleniu pomiędzy trenerem a Uczestnikami! 
 

 Kameralne grupy do 8 osób 
 Indywidualne stanowiska komputerowe – praca na laptopach, pakiet MS Office 2010/2013 
 Przerwy kawowe 
 Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika 
 Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej  

 
Koszt:  

 400,00 zł / 1 osobę  
 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

1. Ustawienia przeglądarek internetowych, m. in.: 

a. Zmiana strony startowej. 

b. Tworzenie zakładek. 

c. Zarzadzanie historią. 

d. Instalowanie dodatków. 

e. Blokowanie reklam. 

2. Korzystanie z Internetu, m. in.: 

a. Pobieranie plików z Internetu. 

b. Pobieranie i instalowanie programów. 

c. Korzystanie z komunikatorów i poczty elektronicznej. 

d. Portale społecznościowe. 

3. Praca w programie Word. 

a. Złożone formatowanie. 

b. Korzystanie ze skrótów klawiszowych. 

c. Tworzenie spisów treści. 

d. Tworzenie i edycja nagłówków i stopek. 
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e. Wstawianie tabel do tekstu. 

f. Wstawianie grafiki do tekstu. 

g. Drukowanie i tworzenie plików PDF. 

4. Praca w programie Excel 

a. Korzystanie z formuł. 

b. Złożone formatowanie. 

5. Podstawy tworzenia prezentacji w programie PowerPoint. 

a. Projektowanie prezentacji 

b. Wstawianie tekstu i grafiki 

c. Tworzenie przejść i animacji 

 
Mając na uwadze pełne dopasowanie programu merytorycznego do oczekiwań kursantów 
program na bieżąco będzie dopasowany do zgłaszanych przez nich sugestii oraz zagadnień 

problemowych wymagających szczegółowego omówienia. 
 


