
Tworzenie dobrej prezentacji

Technologia informacyjna



Zanim stworzysz prezentację

• Zastanów się o czym będziesz mówił? 
– co tak naprawdę chcesz powiedzieć, jak 
szczegółowo omówisz problem.

• Do kogo będziesz mówił? 
– wiek odbiorców, charakter spotkania, wcześniejsze 
prezentacje.

• Jaki rezultat chcesz osiągnąć? 
– zachęcić, zniechęcić, zainteresować, przekonać, 
sprzedać.
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Jak rozpocząć prezentację?

• Każda prezentacja musi mieć swój temat – należy 
zamieścić go na slajdzie tytułowym. 

• Na początku prezentacji należy krótko się 
przedstawić.

• Należy zaprezentować firmę/uczelnię/wydział i/lub 
przedstawić promotora pracy/opiekuna naukowego.

• Należy przedstawić plan wystąpienia.



Plan prezentacji - przykład

1. Wprowadzenie

2. Cel wystąpienia

3. Zakres wystąpienia

4. Stanowisko pomiarowe

5. Wyniki badań

6. Podsumowanie 

7. Literatura



Tworzenie prezentacji 
– zasady ogólne

• Prezentacja powinna być uzupełnieniem treści 
przekazywanych werbalnie.

• Każda plansza powinna mieć tytuł.

• Slajdy muszą być czytelne 

– na planszy powinno się znaleźć maksymalnie od 5 do 10 
linijek tekstu.



Stopniowe wyświetlanie informacji

• Tekst powinien składać się z haseł, a nie z 
rozbudowanych akapitów 

– należy stosować wypunktowania/numerowania.

• Można wykorzystać „stopniowanie” 

tj. stopniowe wyświetlanie kolejnych elementów 
slajdu potrzebnych do prezentacji.



• Na planszach należy stosować czytelną czcionkę, bez 
zbędnych ozdobników i o odpowiedniej wysokości:

- tytuły: 32 – 40 pkt., 

- tekst zasadniczy: 22 – 32 pkt.

• Jednolity tekst powinien zostać wyrównany do strony 
lewej lub wyrównany dwustronnie (wyjustowany).

Wysokość tekstu w prezentacji



• Informacje neutralne przedstawia się w kolorach 
zimnych (czarny, szary, granatowy, niebieski, zielony, 
...).

• W celu przekazania informacji o charakterze 
alarmowym można posłużyć się kolorami ciepłymi
(czerwonym, pomarańczowym, żółtym, ...).

• Informacje ważne, godne zapamiętania można 
wyróżnić poprzez podkreślenie, pogrubienie lub 
obramowanie.

Informacje i kolory



Krój czcionki

Ważne informacje można akcentować za 
pomocą zmiany KROJU CZCIONKI 
Ta czcionka robi wrażenie

Nie należy przesadzać
Skąd ściągnąć:
http://fonty24.pl/
http://czcionki.com/
http://www.1001freefonts.com/
http://www.webpc.pl/czcionki/

Jak zainstalować?
Panel sterowania -> Czcionki -> Przeciągnij i upuść

http://fonty24.pl/
http://czcionki.com/
http://www.1001freefonts.com/
http://www.webpc.pl/czcionki/


Kolorystyka tekstu i tła

• Należy zapewnić odpowiedni kontrast tekstu w 
stosunku do tła.

• Tło nie powinno być zbyt ozdobne i kolorowe, by 
nadmiernie nie angażować i nie rozpraszać uwagi 
odbiorcy.

• Należy zachować konsekwencję w stosowaniu 
kolorów i czcionek.



• Elementy graficzne i animacje muszą być czytelne 
– Ich zadaniem jest wspomaganie i urozmaicenie tekstu.

• Liczba zdjęć, rysunków, wykresów, schematów tabel 
na jednym slajdzie  nie powinna przekraczać 6. 

Czytelność elementów graficznych

Wlot oleju

Wylot oleju Koła zębate

Źródło: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gear_pum
p_animation.gif?uselang=fr?uselang=fr



KOLORYSTYKA

• NAJLEPIEJ: duże czarne znaki na białym tle,

• EWENTUALNIE: 
• jednolite tło w ciepłych kolorach i kontrastowe znaki,

• jasne kolory na ciemnym tle podnoszą atrakcyjność obrazu, ale szybciej 
męczą oko,

• unikamy fotografii jako tła.



• Lepszą czytelność i 
przyswajalność 
zapewniają opisy 
zamieszczone po prawej 
stronie obiektu 
graficznego.

• Odbiorca zwraca większą uwagę na górną część slajdu 
– szczególnie na lewy górny róg.

Układ grafiki i tekstu
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Niezbyt czytelny wykres
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• Należy zachować konsekwencję w stosowaniu 
animacji (przejścia pomiędzy slajdami i animacje 
elementów plansz).

• Tempo wyświetlania slajdów powinno być takie, aby 
widz mógł swobodnie zapoznać się z ich treścią, ale 
też by nie musiał zbyt długo czekać na kolejne ekrany.

Animacje i przejścia między slajdami



Czas prezentacjik

• To

• Co 

• Mówisz

• Musi 

• Współgrać 

• Ze 

• Slajdami
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Nie wyprzedzaj

Nie czytaj slajdów

Zaplanuj odpowiednią 
liczbę slajdów



Jak zakończyć prezentację?

• Prezentacja powinna kończyć się krótkim 
podsumowaniem wygłoszonych treści. 

• Po podsumowaniu można zamieścić slajd z 
podziękowaniem za uwagę/zaproszeniem do 
dyskusji.

• Zaleca się podanie na końcu wszystkich źródeł 
wykorzystanych do prezentacji (nie jest konieczne 
ich omawianie).

• Na końcowej planszy można ewentualnie 
przypomnieć o autorze prezentacji i jej tytule.



• Uruchom komputer

• Uruchom rzutnik

• Przejrzyj prezentację

• Sprawdź połączenie z 
Internetem

• Weź szklankę wody

Przed wystąpieniem sprawdź czy 
wszystko działa



Narzędzia online

• PREZI https://prezi.com/
– Zupełnie odmienne podejście (praca na „płótnie”) 

https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM

• EMAZE https://www.emaze.com/
– Możliwość łatwego tłumaczenia prezentacji

• SLIDES http://slides.com/
– Bardzo dobre możliwości prezentowania wzorów i 

formuł wzorowane na systemie TeX
http://slides.com/news/math
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https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=M0k3giXi8eM
https://www.emaze.com/
http://slides.com/
http://slides.com/news/math


Podsumowanie

• Prezentacja powinna być jedynie graficznym 
uzupełnieniem wygłaszanych treści.

• Na planszach powinno być jak najmniej tekstu.

• Należy stosować jednolitą oprawę graficzną. 

• Elementy graficzne i animacje mają urozmaicać i 
uatrakcyjniać prezentację (nie należy jednak 
przesadzać z ich ilością).

• Należy dbać o poprawność merytoryczną i językową 
prezentacji.
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Ćwiczenie

• Na podstawie przekazanych informacji, zrealizuj 
prezentację multimedialną na wybrany przez 
siebie temat.

• Prezentacja powinna być skierowana do uczniów 
Twojej placówki edukacyjnej.

• Prezentacja ma być wsparciem podczas 
realizowania lekcji na dany temat.

• Prezentacja powinna zawierać minimum 5 
slajdów, grafikę, wykres oraz efekty przejścia 
(między slajdami).
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