
Lekcja otwarta pt.: "Zasady dobrze 

zaprojektowanej prezentacji 

multimedialnej" 



Struktura prezentacji
Konspekt slajdów:

1. Slajd tytułowy,

2. Dane autora – przedstaw się,

3. Slajdy prezentacji powinny być pogrupowane 
tematycznie,

4. Przykładowe wyniki, ilustracje i/lub zestawienia 
wraz z linkami, 

5. Podsumowanie, 

6. Bibliografia i inne źródła (z linkami do źródeł) -
wszelkie dane skopiowane z zewnątrz muszą 
mieć odniesienia do źródeł pozyskania (teksty, 
grafiki, tabele, …) - prezentacja to forma 
publikacji, pamiętaj o prawie autorskim!



Struktura slajdu
Przejrzysta i czytelna dla wszystkich:

• Tło,

Jeśli nie wiesz czy dane kolory pasują do 
siebie, sprawdź

colorsupplyyy.com

• Czcionka, 

• Elementy graficzne (zdjęcia, obrazki, 
tabele, wykresy) nie można przesadzać, 

• Animacja (zalecana tylko do 
wspomagania prezentacji),

• Zawarte treści powinny być precyzyjne
i krótkie, zdania powinny zaczynać się
o nowego wiersza.

https://colorsupplyyy.com/


Cechy tła wybrane do prezentacji

Najczęściej stosuje się jednolite lub/i stonowane 

tło oraz jasny niejaskrawy tekst. 

Tło powinno być kontrastowe w stosunku do 

koloru tekstu lub odwrotnie.

Tłem może być grafika, ale wtedy pola tekstowe 

powinny mieć swoje własne tło.

Link do darmowych frontów do prezentacji:

https://pl.smiletemplates.com/free/powerpo

int-templates/1.html

https://pl.smiletemplates.com/free/powerpoint-templates/1.html


Zasady doboru czcionki
Czcionka taka, aby wszyscy potrafili wszystko przeczytać! 

1.Zwykle 6 do 10 linijek tekstu. 

2.Stosujemy czcionkę prostą, regularną najlepiej bezszeryfową

(np. Arial, Tahoma, Times New Roman). 

3.DUŻE  LITERY rezerwujemy tylko dla tytułów. 

4.Zdanie zaczynamy od nowego akapitu (lub wiersza) – wskazane 

jest dodatkowe wyróżnienie. 

5.Nie zostawiamy wolnych spójników (tzw. sieroty) na końcu 

wiersza, np. a, i, o, u, w, z (jeśli potrzeba - przed nimi wprowadzamy 

Shift+Enter). 



Elementy graficzne
Elementy graficzne to zdjęcia, obrazki, tabele i schematy lub 

wykresy.

Linki do darmowych banków zdjęć:

http://www.gratisography.com/,

https://pixabay.com/pl/,

https://littlevisuals.co/.

Należy pamiętać że: 

 grafika powinna być adekwatna do prezentowanej treści, 

 na jednym slajdzie nie należy wprowadzać zbyt wielu 

obrazów - zaleca się jeden element.

http://www.gratisography.com/
https://pixabay.com/pl/
https://littlevisuals.co/


Animacje
Powinny wspomagać tematykę slajdu. 

Należy pamiętać że:

• nie powinny rozpraszać prezentowanej 

treści, 

• unikać długotrwałych przejeść pomiędzy 

slajdami, 

• nie należy stosować zbyt wielu animacji.
Krótki film instruktażowy o dodawaniu animacji:

https://www.youtube.com/watch?v=y9gPsnjLvK8

https://www.youtube.com/watch?v=_6Rnj5nHHCE

https://www.youtube.com/watch?v=y9gPsnjLvK8
https://www.youtube.com/watch?v=_6Rnj5nHHCE


Spis treści w prezentacji

W prezentacjach o dużej ilości slajdów 

zaleca się stosowanie „spisu treści” 

oraz klawiszy nawigacyjnych 

umożliwiających selektywny wybór 

slajdu.



Wykorzystanie powierzchni slajdu

• Wykorzystujemy co najmniej 80% 

powierzchni slajdu. 

• Tekst w postaci postulatów - wyjątek cytaty 

(koniecznie wyróżnione).

• Najlepiej zapamiętywane są informacje

w lewej górnej ćwiartce.

• Grafika zwykle przytłacza tekst - wtedy 

tekstu zawieramy maksymalnie 2 wiersze.



Dziękuję za uwagę i powodzenia

w tworzeniu doskonałych prezentacji


