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da capo al fine czyli od początku do końca 

Przygotowanie Grafiki  

Prezentacyjnej 

Jak to zrobić  

w Power Point 

H. P. 

Janecki 

Wita 
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Zrzuty ekranowe 

przygotowane w tle 
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da capo al fine 
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Nasza sytuacja 

Przedstaw złe informacje 

Postępuj uczciwie, nie staraj się 

zafałszować sytuacji 
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Jak to się stało? 

Podaj wszystkie istotne wydarzenia, 

fakty lub strategie 

Opisz pierwotne założenia, które nie 

zostały spełnione 
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Rozważane alternatywy 

Przedstaw alternatywne działania 

Przedyskutuj dobre i złe strony każdego 

działania 
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Zalecenia lub decyzje 

Przedstaw zalecane działania lub 

decyzje 

Przedyskutuj, jak zalecenia odnoszą się 

do problemu 

Omów, co przewiduje plan w 

przypadku, gdy w wyniku podjętych 

działań powstaną jakieś trudności 
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Nasza wizja przyszłości 

Przypomnij cele 

Określ oczekiwania na przyszłość 

Określ czas, w jakim spodziewane są 

rezultaty 
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Podsumowanie 

Kluczowe punkty do zapamiętania, 

które dadzą słuchaczom pewność 

siebie i polepszą samopoczucie 
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Da capo al  fine   od poczatku aż do 

końca  

Fotoedytor jako trzeci już 

program omawiany przez 

nas  w tym semestrze 
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Co jest wstanie zobaczyć - otworzyć  
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Fotoedytor  dla Windows ..tworzy. 
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Fotoedytor  dla Windows ..tworzy. 
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Fotoedytor  dla Windows ..paleta 
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Fotoedytor  dla Windows ..wymiary. 
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Fotoedytor  dla Windows ..jednostki. 
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Fotoedytor  dla Windows ..rozmiar. 
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EFEKTY 



Negatyw 



Krawędź pionowa krawędź pozioma 



Krawędź gruba krawędź cienka 



Kreda i węgiel 



Kreda i węgiel 



Uwypuklenie 



Pióro graficzne 



Papier notatkowy  



Akwarela 



Witraż intensywność światła 



Witraż Grubość obramowania 



Stempel 



Stempel równowaga i gładkość 



teksturowanie 



teksturowanie 
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Kopia  Imaging praca 
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31 

7p       Q 7p       

6d           P 6d           

5f               O 5f               

7s   Q 7s   

6p       P 6p       

5d           O 5d           

4f               N 4f               

6s   P 6s   

5p       O 5p       

4d           N 4d           

5s   O 5s   

4p h     N 4p 1     

3d hi hi hi hi hi M 3d 2 2 2 2 2 

4s hi N 4s 2 

3p hi hi hi 
M 

3p 2 2 2 

3s hi 3s 2 

2p hi hi hi 
L 

2p 2 2 2 

2s hi 2s 2 

1s hi K 1s 2 

Powłoka elektronowa Galu 
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Powłoki elektronowe 

11 Na 3 hi hi hi hi hi h 

1s22s22p3

s1 

6.62 

12 Mg 3 hi hi hi hi hi hi 

1s22s22p3

s2 

  

6 C 2 hi hi h h   1s22s22p2 L 

25 As 4 hi hi   hi hi hi hi   hi hi hi 

2;8;10;5   

10 Ne 2 hi hi   hi hi hi 1s22s22p6 L 

  

  

2 He 1 hi         1s2 K   

6.63 

Który z pierwiastków V Grupy głównej (15 Grupy) ma 3, a który 6 

powłok elektronowych no który 
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Powłoki elektronowe 
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            5f hi hi hi hi hi hi hi n=7 

7s hi                           

  6p hi hi hi                   n=6 

    5d hi hi hi hi hi               

6s hi         4f hi hi hi hi hi hi hi   

  5p hi hi hi                   n=5 

    4d hi hi hi hi hi               

5s hi                           

  4p hi hi hi                   n=4 

    3d hi hi hi hi hi               

4s hi                           

  3p hi hi hi                   n=3 

                              

3s hi                           

  2p hi hi hi                   n=2 

2s hi                           

1s hi wie eine Schale in Helium           n=1 
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Powłoki elektronowe 
Jedynie w przypadku atomu wodoru energia elektronu  w dowolnym stanie jest całkowicie określona przez 

główną liczbę kwantowa 

stan 1s 1 0 

m 0 +1/2 hi -1/2 s 

stan 2s 2 0 hi s 

m 2 1 -1 0 1 p 

hi hi hi 

3 0   hi s 

1   hi hi hi p 

m 2   -2 -1 0 1 2   

  hi hi hi hi hi d 

4 0   hi s 

1   hi hi hi p 

2   hi hi hi hi d 

m 3   -3 -2 -1 0 1 2 3 

  hi hi hi hi hi hi hi f 

m magnetyczna liczba kwantowa może przybierać wartości od -l  do +l 
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Sporządź diagram 

Przykład 

http://janecki.pr.radom.pl/grafika/grafika1r.htm 

Lub 

http://janecki.pr.radom.pl/grafika/arkusz1.pdf 

http://janecki.pr.radom.pl/grafika/grafika1r.htm

