Tablica SMART Board – Ćwiczenia praktyczne
Podstawowe funkcje
Wyobraź sobie, że twoja szkoła lub firma przeniosła interaktywną tablicę SMART Board™ do nowego
pokoju, ponieważ w poprzednim pomieszczeniu nie można było uzyskać dostępu do Internetu. Teraz
będziesz pierwszą osobą, która korzysta z interaktywnej tablicy. Wszystkim zademonstrujesz, jak jej
używać i równocześnie korzystać z Internetu.
Nauczony doświadczeniem wiesz, że dobrze jest wypróbować nowe urządzenie zanim rozpocznie się
prowadzenie lekcji, wykładu bądź prezentacji. Gdy uruchomisz komputer, interaktywną tablicę SMART
Board i projektor, wydaje się, że wszystko działa poprawnie. Naciskasz dwa razy ikonę przeglądarki
internetowej na pulpicie – okazuje się, że kursor pojawia się kilka centymetrów dalej od miejsca nacisku
twojego palca.

Kalibracja interaktywnej tablicy SMART Board
Pamiętaj, jeśli projektor albo interaktywna tablica zostaną przesunięte, musisz dokonać ponownego
kalibracji tablicy SMART Board. To pozwala komputerowi rozpoznać, w którym miejscu rozpocząć
wyświetlanie obrazu pulpitu na powierzchni interaktywnej tablicy.
1 Naciśnij i trzymaj jednocześnie przycisk klawiatury ekranowej i prawy przycisk myszy, dopóki nie
pojawi się ekran orientacji i tablicy.

Przyciski półki na pisaki

2 Rozpocznij kalibrację od górnego lewego rogu ekranu kalibracji tablicy.
Naciśnij zdecydowanie palcem lub pisakiem środek każdego krzyżyka
w kolejności pokazywanej przez biały znak w kształcie rombu.

Ekran orientacji

UWAGA: Punkt jest rejestrowany w programie, kiedy usuniesz palec z tablicy, a nie przy pierwszym
dotknięciu ekranu kalibracji tablicy.

Testowanie podstawowych funkcji systemu operacyjnego Microsoft®
Windows®
Jest dobrą zasadą uprzednio sprawdzić funkcjonowanie interaktywnej tablicy, aby podczas lekcji czy
prezentacji mieć pewność, że wszystkie potrzebne przez nas programy będą działały poprawnie.
1 Używając palca naciśnij dwa razy ikonę przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer), aby uruchomić
Internet.
2 Naciśnij przycisk klawiatury ekranowej na półce na pisaki.

3 Naciśnij jeden raz wewnątrz paska adresu w przeglądarce internetowej, aby wybrać adres strony
internetowej.

4 Użyj klawiatury ekranowej i wpisz: www.google.com

UWAGA: klawiatura ekranowa w danym momencie wykrywa tylko jeden punkt dotknięcia; użycie
kombinacji klawiszy nie jest możliwe.
5 Naciśnij przycisk Przejdź za paskiem adresu w przeglądarce internetowej.

6 Podczas lekcji czy prezentacji możesz sporządzać notatki w oknie strony internetowej Google™, aby
podkreślić najważniejsze kwestie.
Weź pisak z półki. Zauważasz pojawienie się warstwy dla cyfrowego atramentu widocznej jako
obramowanie wokół brzegów ekranu. Otoczka wskazuje, że możesz pisać na pulpicie. Jest ona
widoczna przez cały czas, dopóki jej nie zamkniesz poprzez naciśnięcie przycisku Zamknij warstwę dla
cyfrowego atramentu.
Zamknij warstwę dla
cyfrowego atramentu

Pojawienie się warstwy
dla cyfrowego atramentu

7 Otocz pisakiem przycisk Wstecz w przeglądarce internetowej. Wokół przycisku pojawi się zakreślenie.
8 Odłóż pisak do przegródki i naciśnij przycisk Zamknij warstwę dla cyfrowego atramentu, aby zetrzeć
zakreślenie wokół przycisku Wstecz w przeglądarce internetowej. Potem możesz nacisnąć na ikonę
Kliknij tutaj, aby przywrócić atrament w prawym dolnym rogu ekranu, aby zakreślenie zostało
przywrócone.

Przekonaliśmy się już, że możemy usunąć zapiski poprzez zamknięcie warstwy atramentu. Zapiski
można przywrócić przez naciśnięcie ikony Kliknij tutaj, aby przywrócić atrament.
9 Upewnij się, że potrafisz uchwycić i zapisać na dysku informacje przydatne do przyszłych lekcji bądź
, która znajduje się w obszarze powiadomień
prezentacji. W tym celu, naciśnij ikonę SMART Board
systemu Windows (na dole ekranu po prawej stronie). Z menu, które się rozwinie, wybierz Inne
narzędzia SMART > Pasek narzędzi przechwytywania ekranu. Pojawi się pasek narzędzi Przechwyć.
Naciśnij pierwszą ikonę (przechwytywanie obszaru o kształcie regularnym) na tym pasku.

Przycisk
przechwyć
ekran

Pasek narzędzi przechwytywania ekranu

10 Naciśnij powierzchnię interaktywnej tablicy. Nie odrywając palca i nie zmieniając siły nacisku, ciągnij
pole wyboru, tak aby objąć narysowaną obwódkę wokół przycisku Wstecz w przeglądarce
internetowej. Odsuń palec, aby przechwycić obraz do zapisania w programie Notebook™.

UWAGA: Program Notebook uruchomi się automatycznie, a zaznaczony przez Ciebie obszar zostanie
zapisany na nowej stronie programu Notebook.
11 Naciśnij przycisk Zamknij warstwę dla cyfrowego atramentu, aby zetrzeć zakreślenie wokół
przycisku Wstecz w przeglądarce internetowej.
12 Na pasku zadań wybierz niezapisany plik Notebook, żeby wyświetlić przechwycony obraz w programie
Notebook. Wybierz: Plik > Zapisz, aby zapisać ten plik na dysku.

Gratulacje!
Pomyślnie wykonałeś ćwiczenia z podstawowego działania interaktywnej tablicy.

