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Program Open Sankore i jego funkcje są bardzo intuicyjne i przyjazne 

użytkownikowi. Poniżej zostały przedstawione podstawowe funkcje programu. 

 

TABLICA 

OBSZAR ROBOCZY 

 

Część centralna jest obszarem roboczym. Przeciągamy tutaj elementy i organizujemy je na 

ekranie. Szare linie wyznaczają minimalny obszar, który będzie widoczny na każdym 

monitorze czy każdej tablicy; 

 

RUCHOMY PASEK NARZĘDZIOWY 

 

Na dole w środku pojawia się Ruchomy pasek narzędziowy (można go przeciągnąć myszką w 

dowolne, wygodne w danym momencie położenie lub całkowicie ukryć klikając ikonę piórka  

na górnej belce narzędziowej, po lewej). 

BIBLIOTEKA  

 
W okienku po prawej stronie. Tu znajdują się zgromadzone wcześniej materiały (zdjęcia, 

filmy,linki, aplikacje). 

SIEĆ WEB 

Open-Sankore jest wyposażony w  przeglądarkę internetową  w pełni zintegrowaną z 

oprogramowaniem,  pozwalającą szybko uchwycić całą lub część strony  WWW, aby włączyć 

ją do bieżącego dokumentu, dokonać adnotacji, lub wyświetlić zawartość strony. 

 

Tryb Przeglądarka oferuje wszystkie standardowe opcje przeglądania z opcją:  powiększania 

lub zmniejszania strony, przechwytywania zawartości Flash, przechwytywanie obrazów, 

dostępu do wirtualnej klawiatury. 

 

Ruchomy pasek narzędzi pozwala szybko przechwycić część lub całość ekranu i dodać je do 

slajdu. Następnie można opisywać lub komentować zrzuty ekranu za pomocą dostępnych 

narzędzi. Open-Sankore ma pewne ograniczenia, np. w zakresie zarządzania  wtyczkami.  

Jeśli niektóre strony nie będą wyświetlane prawidłowo lub będą zbyt powolne należy 

zamknąć stronę i kliknąć "Pokaż pulpit", aby użyć zewnętrznej przeglądarki. 
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 NARZĘDZIA 

 

 

 Złap zawartość sieci Web 

 

Klikając w okienko możemy pobrać całą stronę internetową.  

 

Można wykonać następujące czynności: 

• Pobrać do biblioteki (może być używane bez połączenia z internetem, offline) 
• Pobrać do bieżącej strony (może być używane bez połączenia z internetem, offline) 
• Dodaj łącze do biblioteki (wymaga połączenia z Internetem, online) 
• Dodaj łącze do bieżącej strony (wymaga połączenia internetowego, online). 

 

 

 

Przechwyć część ekranu 

 

Pozwala przechwycić obszar części strony sieci Web w postaci obrazu, aby dodać go 

bezpośrednio do Open-Sankore. 

 

Przechwyć ekran 

 

Po przechwyceniu strony lub jej części, pojawia się menu, w którym można wybrać, to gdzie 

chcemy dodać obraz. W obu przypadkach dokonujemy wyboru opcji. 
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Wirtualna klawiatura 

 

Umożliwia pisanie gdy jesteśmy z dala od komputera np. przy tablicy. 

Przewijanie odwiedzonych stron internetowych  

 

Dłuższe przyciśnięcie wyświetli historię (łącznie z przyciskiem do jej 

kasowania).  

Ponownie wczytaj  

 

Pozwala odświeżyć zawartość wyświetlanej strony internetowej.  

Przerwij wczytywanie  

 

Zatrzymuje ładowanie strony.  

Strona główna  

 

Wyświetla stronę główną określoną w preferencjach aplikacji użytkownika  

Zakładka  

 

Kliknięcie automatycznie zapisuje link w bibliotece w folderze Zakładki. 

Kliknięcie w bibliotece ikony linku otwiera stronę w przeglądarce. Przeciągając ikonę z 

biblioteki i upuszczając na stronie prezentacji, instalujemy widget, który otwiera się 

bezpośrednio z treścią strony internetowej.  

Pole adresowe  
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Można wpisać z klawiatury, adres  (URL) strony 

w  internecie.  

Wyszukiwarka Google  

 

Pole wyszukiwania, pozwala na wyszukiwanie w Google. Kliknięcie z 

lewej pokaże historię (ostatnio wyszukiwane).  

Większy, Mniejszy  

 

Zoom. Pozwala powiększyć lub zmniejszyć na ekranie widok całej 

strony internetowej.  

Nowa karta  

 

Otwiera nową kartę, pozwalając na szybki dostęp do kilku stron WWW.  

DOKUMENTY 

Biblioteka dokumentów: do zarządzania przygotowanymi lekcjami. Mamy tutaj dostęp do  

wszystkich opracowanych lekcji i materiałów nad którymi pracujemy. 

 

 

Tryb Dokumenty łączy w sobie wszystkie elementy związane  zarządzaniem stronami: 

• organizacja stron w dokumencie 
• możliwość zmiany nazwy lekcji 
• import danych 
• eksport do: PDF,   
• dodawanie stron do dokumentu 
• publikacja na stronie Sankore Planète 
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Tworzenie nowych folderów i dokumentów 

 

Open-Sankore automatycznie, po uruchomieniu programu, tworzy nowy dokument ze stroną 

tytułową . Zawsze w tym samym folderze "Dokumenty niezatytułowane"  i zawiera w nazwie 

dokumentu dokładną datę utworzenia. 

 

W celu ułatwienia pracy użytkownikom, Open-Sankore automatycznie zapisuje pracę przy 

każdej zmianie strony lub gdy program zostanie zamknięty dlatego nie ma funkcji „zapisz”. 

Jeżeli chcemy nazwę zmienić należy dwukrotnie ją kliknąć lub po wybraniu 

dokumentu/folderu kliknąć ikonę "Zmień nazwę" w belce narzędziowej. 

 

 

Organizowanie folderów i dokumentów i stron/slajdów w dokumencie  
 

Aby zorganizować i przenieść dokumenty lub foldery, należy użyć metody przeciągnij i 

upuść. Wybierz dokument lub folder, który chcesz i upuść go w folderze docelowym.  

Każdy folder może zawierać zarówno podfoldery jak i dokumenty. 

 

Folder Modele 

 

W folderze Modele przechowujemy dokumenty, które nie chcemy żeby były modyfikowane. 

Aby je edytować należy najpierw skopiować je do innego folderu. 

 

 

Nowy dokument 
 

Dodaje do Dokumentów niezatytułowanych Nowy dokument. 

 

Nowy folder 

 

Dodaje do Dokumentów niezatytułowanych Nowy folder. 

 

Importuj 
 

Importuje wybrany plik, tworząc nowy dokument lub zestaw dokumentów. 
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Eksportuj 
 

Eksportuje odznaczony dokument w wybranym formacie do wybranej lokalizacji.  

 

Program utworzy wtedy archiwum (UBX) o wybranej przez nas nazwie i zapisze w wybranej 

przez nas lokalizacji. 

 

 

Duplikuj 
 

Powiela odznaczony slajd lub dokument. Pozwala to na pracę na stronie innego dokumentu 

bez zmiany oryginału. 

 

Kosz 

 

Jeżeli odznaczony jest dowolny podfolder lub dokument (bez odznaczonej strony) kliknięcie 

ikony kosz na belce narzędziowej przenosi odznaczony element do kosza. 

 

To samo możemy uzyskać przeciągając ten element i upuszczając na ikonie kosza w Menu. 

 

Opróżnianie folderów 

 

Jeżeli odznaczony jest folder Moje dokumenty, Dokumenty niezatytułowane lub Modele 

kliknięcie ikony Opróżnij na belce narzędziowej przenosi całą zawartość odznaczonego 

folderu do kosza. 

 

Jeśli przypadkowo umieścimy dokument w koszu, można go odzyskać, przeciągając folder. 

 

 

 

Potwierdzenie w sposób nieodwracalny usuwa odznaczoną  stronę dokumentu. 

 

Usuwanie dokumentów i podfolderów 

 

Jeżeli odznaczymy dowolny element w Menu w folderze Kosz kliknięcie ikony Usuń usuwa 

bezpowrotnie odznaczony element. Należy być przy tej opcji ostrożnym ponieważ program 
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nie prosi o potwierdzenie. 

 

Opróżnianie kosza 

 

Jeżeli w Menu odznaczony jest folder kosz kliknięcie ikony Opróżnij bezpowrotnie usunie 

całą jego zawartość. 

 

 

Otwórz na tablicy 

 

Otwiera odznaczony slajd w trybie edycji, na Tablicy. Ten sam efekt uzyskamy klikając 

dwukrotnie miniaturę slajdu. 

 

 

Dodaj do dokumentu roboczego 

 

Dodaje odznaczoną stronę z dowolnie wybranego dokumentu do dokumentu roboczego 

(otwartego na tablicy).  

 

Dodaj 
 

Dokonujemy wyboru spośród trzech opcji. 

 

 
  

Zmiana wielkości miniatur 

 

Suwakiem z prawej strony na dole możemy zmieniać wielkość wyświetlanych miniaturek 

slajdów.  

Przeglądanie i organizowanie stron dokumentu. Kolejność stron 

 

Zmiana kolejności ze stron dokumentu odbywa się metodą przeciągnij i upuść. Wybieramy 

stronę, którą chcemy przenieść i upuszczamy w miejscu do którego chcemy ją przenieść 

(pojawia się szary prostokąt sygnalizujący miejsce w którym strona zostanie umieszczona). 

 

Kopiowanie strony z jednej lekcji do innej 
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Można łatwo skopiować slajd z jednej lekcji do innej za pomocą prostego przeciągnij i upuść. 

W trybie Dokumenty, po prostu odznaczamy jedną z kilku stron z dokumentu źródłowego i 

przeciągamy do dokumentu docelowego.  

 


