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Program zajęć dla jednostki 321401.M1.J4 
słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny) 

 
 
Nazwa jednostki:  
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 
 
Prowadzący: 
Wykłady: mgr inż. Monika Bombol-Lagha,  
Ćwiczenia: mgr inż. Monika Bombol-Lagha, mgr Kamil Ostrowski 
 
Liczba zajęć: 20 godzin lekcyjnych 
 
Miejsce zajęć: Światowe Centrum Słuchu, Kajetany 
 
Forma zaliczenia przedmiotu:  
wykonanie prac sprawdzających z ćwiczeń, egzamin końcowy 
 
Cel kształcenia: 
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: 

• posługiwać się programami komputerowymi w zakresie niezbędnym do 
wykonywania czynności zawodowych, 

• skorzystać z dostępnej bazy danych, 
• wykorzystać umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym do 

doskonalenia obsługi klientów, 
• posługiwać się oprogramowaniem komputerowym do obsługi księgowości, 
• pozyskiwać informacje zawarte w portalach internetowych, 
• odebrać i przekazać informacje za pomocą poczty elektronicznej i innych nośników 

informacji, 
• zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pracy na stanowisku 

komputerowym. 
 
Formy i metody nauczania: 

• wykład 
• ćwiczenia praktyczne przy komputerze 
• praca w grupie 
• praca indywidualna 

 
Środki dydaktyczne: 
Prezentacje, środki multimedialne, materiały z ćwiczeń, strony www  
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PROGRAM ZAJĘĆ:  
 
Wykłady (6 godzin dydaktycznych): 
 

• Omówienie organizacji zajęć. 
• Wprowadzenie do e-learningu. 
• Historia informatyki. 
• Budowa komputera PC. 
• Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym. 
• Internet. Poczta elektroniczna. 
• Bezpieczeństwo w sieci. 
• Programy użytkowe. 
• Wprowadzenie do multimediów. 

 
Ćwiczenia (14 godzin dydaktycznych): 
 

• Podstawy obsługi komputera i systemu Windows 
o budowa komputera oraz urządzenia zewnętrzne 
o BHP pracy z komputerem 
o tryby uruchamiania, pracy i wyłączania komputera 
o konfiguracja komputera do indywidualnych potrzeb 
o składniki systemu Windows 
o praca z programami w środowisku Windows 
o bazy danych 
o obsługa drukarki i skanera 

 
• Internet, Poczta elektroniczna 

o przeglądarki internetowe 
o wyszukiwarki 
o zasady pozyskiwania informacji z Internetu 
o zasady bezpieczeństwa w Internecie 
o zasady korzystania z poczty elektronicznej 
o tworzenie i konfiguracja skrzynek poczty elektronicznej 
o odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z zastosowaniem różnych 

parametrów 
o zjawisko spamu 
o omówienie zasad Netykiety 
o różne przekaźniki danych w Internecie 
o zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu 
o pobieranie adresu IP, polecenie Ping 
o funkcjonalność przeglądarki Google 

 
• Edytor tekstu MS Word 

o zapoznanie z programem od strony użytkownika 
o formatowanie tekstu  
o korzystanie z systemu pomocy Microsoft Word – Help 
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o style 
o wstawianie nagłówka i stopki 
o numeracja stron 
o numerowanie wielopoziomowe rozdziałów i podrozdziałów 
o utworzenie automatycznego spisu treści 
o utworzenie indeksu 
o wstawienie przypisu 
o wstawienie odsyłacza 
o praca z tabelami 
o edytor równań 
o wstawianie rysunków 
o tekst ozdobny – WordArt 
o rysowanie  
o pola tekstowe, znak wodny 
o pisownia i gramatyka 
o szablony 
o przygotowanie do druku 

 
• Arkusz kalkulacyjny MS Excel 

o zapoznanie z programem od strony użytkownika 
o formatowanie komórek 
o adresy względne i bezwzględne 
o użycie formuł i funkcji 
o tworzenie wykresów 
o praca z bazami danych 
o importowanie danych zewnętrznych 
o usprawnienie pracy poprzez podział okien 

 
• Program do prezentacji MS PowerPoint 

o zapoznanie z programem od strony użytkownika 
o tworzenie nowej prezentacji 
o tworzenie prezentacji za pomocą szablonu 
o wprowadzanie i formatowanie tekstu 
o wprowadzenie tytułów slajdów 
o wstawianie multimediów (obrazów, animacji, filmów, dźwięku, hiperłączy) 
o animacja niestandardowa 
o efekty przejść między slajdami 
o własne wzorce slajdów 
o nagłówek i stopka 
o rysowanie 
o ustawienia akcji 
o zapisywanie prezentacji 
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