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MOS PowerPoint Associate – 

przygotowanie do egzaminu 

Opis 

MOS PowerPoint Certification sprawdza umiejętności użytkownika w zakresie prawidłowego stosowania 

opcji i narzędzi, jakie oferuje program Microsoft PowerPoint, podczas tworzenia i edycji różnego rodzaju 

prezentacji. Egzamin obejmuje szczegółowe zagadnienia związane z samym tworzeniem prezentacji 

i obiektami umieszczanymi wewnątrz niej, ale również wymaga wiedzy na temat animacji, przejść, 

obiektów graficznych oraz zarządzania prezentacją. 

Na kursie przygotowującym wszystkie te pojęcia zostaną szczegółowo omówione w przystępny sposób. 

Osoba posiadająca ww. umiejętności nie powinna mieć najmniejszych problemów z tworzeniem i edycją 

prezentacji w programie Microsoft PowerPoint. Certyfikat potwierdzający takie umiejętności będzie tylko 

ważnym dodatkiem. 

Przejścia i Animacje SmartArt 

Przejścia i animacje w programie PowerPoint powodują, 

że tworzona prezentacja staje się dynamiczniejsza. 

Uczestnik szkolenia nauczy się jak efektywnie i 

efektownie wykorzystywać te narzędzia w tworzeniu 

prezentacji. Można na przykład sprawić, że litery będą 

efektownie wpadać na ekran, lub można utworzyć 

grafikę SmartArt z wchodzącymi kolejno grupami 

tekstu. 

Obiekt SmartArt w programie PowerPoint to nic innego 

jak diagram organizacyjny. Należy pamiętać, że 

większość osób jest wzrokowcami i każdy obiekt 

graficzny znacznie bardziej przykuje uwagę widza niż 

nawet najbardziej wysublimowany tekst. Wstawianie 

grafiki SmartArt w naszych prezentacjach spowoduje 

również to, że nasze wystąpienie stanie się dużo 

bardziej interesujące. 

Tabele i wykresy Wzorce i szablony 

Program PowerPoint pozwala na umieszczanie w 

prezentacji zarówno tabel, jak i wykresów. Oba 

elementy mogą być wstawiane przy użyciu narzędzi 

dostępnych w samym PowerPoint, a także z innych 

programów pakietu MS Office. Dzięki temu możemy 

wklejać gotowe tabele z programów Word i Excel. z 

tego ostatniego możemy także przenosić wykresy. 

Szablon jest zbiorem zdefiniowanych opcji, którymi 

możemy sformatować naszą prezentację. Szablon w 

programie PowerPoint może na przykład zawierać style 

czcionek, kolory tła, efekty obiektów układy slajdów i 

wiele innych. Dzięki temu zmiana stylu prezentacji może 

zająć kilka sekund. Uczestnik szkolenia nauczy się jak 

sprawnie posługiwać się tym bardzo istotnym 

elementem programu Microsoft PowerPoint. 
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Program szkolenia 

1. Manage presentations 

• Modify slide masters, handout masters, 

and note maste 

• Change presentation options and view 

• Configure print settings for presentations 

• Configure and present slide show 

• Prepare presentations for collaboration 

2. Manage slides 

• Insert slides 

• Modify slides 

• Order and group slides 

3. Insert and format text, shapes, and 

image 

• Format text 

• Insert links 

• Insert and format images 

• Insert and format graphic elements 

• Order and group objects on slides 

4. Insert tables, charts, smartArt, 3D 

models, and media 

• Insert and format tables 

• Insert and modify charts 

• Insert and format SmartArt graphics 

• Insert and modify 3D models 

• Insert and manage media 

5. Apply transitions and animation 

• Apply and configure slide transitions 

• Animate slide content 

• Set timing for transitions 
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Czas trwania 
1 dzień (8 godzin) 

Certyfikat 
Po zdaniu autoryzowanego egzaminu Microsoft uczestnicy szkolenia otrzymują imienne 

certyfikaty sygnowane przez Microsoft 

Cena szkolenia 
990 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

2 490 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez Certyfikowanego Trenera Microsoft (MCT) 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej – roczny dostęp do platformy szkoleń online 

 wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu 

 egzamin Microsoft PowerPoint Associate w cenie 

 rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia  

 pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności 

przez okres 3 miesięcy 

 całodzienny serwis kawowy oraz lunch 

 

 


