
Witaj na kolejnej …dość nietypowej lekcji informatyki  . Tym razem przyszło nam uczyć się 
na odległość, ale myślę, że to nowe doświadczenie, może być też całkiem fajne.  

Do tej pory udało nam się zrealizować dział związany z prezentacjami multimedialnymi. 
Zrobiłeś /-aś albumy z wakacji i prezentacje na temat swojego hobby. Wiem, że części z Was 
zabrakło czasu na dokończenie prezentacji o swoim hobby, więc jeśli masz na domowym 
komputerze zainstalowany program PowerPoint, możesz dokończyć swoją prezentację  
i wysłać do mnie na maila (jacek.folaron@gmail.com) . Bardzo ucieszy mnie fakt, jeśli ją 
zrobisz w domowym zaciszu. Natomiast, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz jej zrobić, 
nic się nie przejmuj.  

Możemy wspólnie rozpocząć kolejny dział (w części klas piątych już pierwsza lekcja z tego 
działu się odbyła) poświęcony „patyczakom”  Brzmi fajnie? Jeśli jeszcze nie wiesz, o co 
chodzi, to już spieszę z wyjaśnieniem. Patyczaki to taka potoczna nazwa postaci, które 
możemy tworzyć w programie Pivot Animator. To prosty program graficzny do tworzenia 
animacji 2D tzw. „patyczkowych ludzików”. Program jest intuicyjny w obsłudze, więc nie 
powinno być z nim problemów. Jest on darmowy, więc jeśli twój tata lub mama się zgodzą, 
możesz pobrać go i zainstalować na swoim komputerze.  

Oto bezpośredni link do strony głównej programu, z której możesz za darmo pobrać plik 
instalacyjny: 

https://pivotanimator.net/Download.php 

Po pobraniu pliku, spróbuj go zainstalować na swoim komputerze, poprzez dwukrotne 
kliknięcie w niego.  Jeśli możesz poprosić tatę lub mamę w instalacji programu, zrób to, bo 
informacje, które będą się pojawiać będą w języku angielskim. Podczas procesu 
instalacyjnego, program może pytać Cię, czy chcesz zainstalować również program np. 
AVAST lub McAfee (to programy antywirusowe). Nie musisz się zgadzać na ich instalację, 
więc w takim przypadku wybierz opcję”decline”.  Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami 
pojawiającymi się na ekranie.  

Gotowe?  Świetnie! Tym bardziej się cieszę, jeśli udało Ci się pierwszy raz zainstalować 
program na komputerze  

Przejdźmy teraz do samego programu, który na początku poprosi Cię o wybór języka, za 
pomocą którego będzie się z Tobą komunikował. Myślę, że najwygodniej będzie, jeśli 
wybierzeż język polski ;)  

To to zaczynamy   

Jak widzisz program nie ma zbyt rozbudowanego zestawu narzędzi, wiec tym łatwiej będzie 
nam się nim posługiwać.  

 



Zaczynamy zatem od przedstawienia samego programu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawda, że nie wygląda to zbyt skomplikowanie?  

 

 

Skoncentrujmy się na razie na samym patyczaku. Początkowo jest to prosta postać w kolorze 
czarnym. Wzdłuż całego ciała widnieją kropki w dwóch kolorach. Czerwone służą do 
wyginania jego kończyn a pomarańczowa do przesuwania całej postaci. Jeśli klikniesz lewym 
klawiszem na jednej z nich i nie puszczając przycisku myszy przesuniesz kursor myszki  
w dowolnym kierunku zobaczysz jak łatwo jest zmieniać ułożenie kończyn patyczaka. Poniżej 
zamieszczam link do krótkiego filmu: 

 

https://drive.google.com/file/d/1QeygR7hAGef7y_M2jEXb19wkDLzZw5hn/view?usp=sharing 

 

Jak widzisz, to może być fajna zabawa, ale żeby można było stworzyć pierwszą animację, 
musimy się dowiedzieć nieco więcej. 



Po pierwsze nasza animacja będzie animacją poklatkową. To znaczy, że na każdej 
pojedynczej klatce należy zrobić delikatne różnice (względem poprzedniej klatki) w położeniu 
naszego patyczaka, które odtworzone za pomocą przycisku „start”, dadzą efekt ruchu. 
Zobacz, w którym miejscu i jak dodawać kolejne klatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Należy jednak pamiętać o tym, by przesunięcia nie były zbyt odległe, bo wyjdzie nam z tego 
animacja skokowa – link do takiej animacji poniżej: 

https://drive.google.com/file/d/1vRLYzBHpf4v-0-J3Rh2dP-4yfssH0ewh/view?usp=sharing 

Naszym zadaniem będzie stworzenie animacji płynnej, która ma wyglądać tak: 

https://drive.google.com/file/d/1u4eDp8mk5i46h7fEhl9H8aj0eK77N1jM/view?usp=sharing 

 Prawda, że animacja płynna wygląda dużo lepiej? Owszem, wymaga ona większej ilości 
klatek, ale chyba nam się aż tak nie spieszy?  

Zatem skoro już wiesz, jak można animować patyczaki, spróbujmy wykonać następujące 
zadanie: 

Stwórz animację przedstawiającą gimnastykę patyczaka. 

1. Utwórz nowy projekt (kliknij Plik, następnie Nowy). 
2. Ustaw patyczaka w pozycji wyjściowej. 
3. Na kolejnych klatkach animacji tak zmieniaj położenie patyczaka, aby wykonywał 

następujące ćwiczenia: 
• ruszał głową na boki, 



• zginał ręce – najpierw lewą, później prawą, 
• wymachiwał lewą nogą, 
• wymachiwał prawą nogą. 

4. Pracę zapisz jako plik programu Pivot pod nazwą gimnastyka. Jeśli nie wiesz jak zapisać 
swoją animację, poniżej znajduje się link do filmu: 

 

https://drive.google.com/file/d/1aqCbaigKCf5LiwhGsf7dUifWl9rVRLMF/view?usp=sharing 

 

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, napisz do mnie wiadomość e-mail, a postaram Ci się 
pomóc. 

Tymczasem pozostawiam Cię z patyczakami, jeśli chcesz się nimi jeszcze pobawić. Za tydzień 
prześlę kolejne zadania, które będą nieco trudniejsze, ale wierzę, że dasz radę. Jeśli nie, nic 
się nie martw. Kiedy znowu spotkamy się w szkole, wszystko Ci wyjaśnię.  

Pozdrawiam i życzę powodzenia  

Jacek Folaron 

 

 

 


