
Temat: Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji. 

Przy tworzeniu prezentacji mogliśmy animować elementy umieszczone na slajdach. Teraz poznamy program,  
w którym będziemy mogli wprawić w ruch nawet poszczególne elementy danego obiektu. Do tego użyjemy  
programu Pivot Animator (czyta się piwet animejte). 

 Pivot Animator to program do tworzenia prostych animacji. Praca z nim polega na tworzeniu kolejny klatek, 
czyli scen które potem możemy wyświetlać w sposób ciągły  uzyskując efekt animowanego filmu. 

Zaczniemy od pobrania i zainstalowania programu na swoim komputerze (program całkowicie darmowy i bez 
obaw możemy go zainstalować). Najlepiej pobrać ze strony producenta https://pivotanimator.net/Download.php . 
Po wczytaniu strony w przeglądarce wybieramy przycisk Download Pivot 

 

Następnie instalujemy program z pobranego pliku. Klikamy na nazwie pobranego pliku (pivot_v4-2) i potwierdzamy 
kolejne kroki instalacji. Na pierwszym ekranie - Next 

 



w kolejnym kroku  Accept  

 

teraz proponuje nam zainstalowanie programu Avast możemy się na to nie zgodzić więc proponuje wybrać  Decline  

 



rozpoczyna się instalacja i po osiągnięciu 100% wybieramy Finish  

 

ponownie Decline dla programu Avast  

 



Po ukazaniu się informacji Installation Completed wybieramy Close 

 

Program  zainstalował się na naszym komputerze i został uruchomiony. 

 

Polecam teraz otworzyć podręcznik na stronie 102 i zapoznać się z treścią rozdziału 4.1 Patyczaki w ruchu.  

My głownie będziemy korzystać z informacji tam zawartych ale jeśli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę na 
temat programu może pobrać sobie Podręcznik użytkownika programu Pivot Animator stąd 
https://pivotanimator.net/podrecznik-uzytkownika-wydanie1.pdf 

 

  



Korzystając  teraz z informacji zawartych w podręczniku poznamy 

1. Główne narzędzia programu Pivot 

2. Utworzymy prosta animację 

 
 

Ćwiczenie: Utwórz pierwszą  prostą animację, w której patyczak będzie nam machał ręką. Dodaj 10 klatek 
animacji zgodnie z treścią w podręczniku str. 104 rys. 2 i str. 103. Rys. 3 i zapisz ją jak na rys. 5 poniżej. 



3. Zapisanie animacji 

 
 

Plik nazwij powitanie  w polu Zapisz jako typ pozostaw Pivot file (*.piv) 

W drugiej wersji wybierz: 

Plik Eksportuj nazwa pliku powitanie  w polu Zapisz jako typ Gif (*.gif) kolejny krok OK 

Jeśli pojawią się jakieś problemy z instalacją programu, wykonaniem animacji lub inne napisz do mnie. 


