


 – to program do tworzenia prezentacji 
multimedialnych   wchodzący w skład 
pakietu biurowego Microsoft Office.   

 
  PowerPoint jest dostępny dla 
systemów Microsoft Windows oraz 
Mac OS  i szeroko wykorzystywany 
przez biznesmenów, trenerów, 
nauczycieli. 



W 1990 roku, Microsoft wypuścił na rynek 
programy: 

 Word,  

 Excel oraz  

 PowerPoint  

pod wspólną nazwą Microsoft Office, 

 najpierw dla Apple, a później dla Windows. 



 W programie PowerPoint tekst, grafika, filmy 
lub inne obiekty są przez użytkownika 
łączone w slajdy. 

 

 Slajdy  to  kolejne ekrany, wyświetlane 
podczas pokazu. 

 

 Mogą być one drukowane lub (znacznie 
częściej) wyświetlane za pomocą 
monitora albo projektora multimedialnego. 







 

 Przejścia pomiędzy slajdami, jak również 
pojawianie się obiektów, można animować na 
wiele  sposobów. 



 W szerszym znaczeniu pod pojęciem 
prezentacji rozumie się każde przedstawienie 
treści – począwszy od wykładu w klasie, 
przez pokaz slajdów (elektronicznych lub na 
folii) po strony WWW i kursy e-nauczania. 



 Prezentacja multimedialna – to forma 
wypowiedzi publicznej lub społecznej z 
wykorzystaniem projektora multimedialnego, 
wykład (najczęściej publiczny), którego treść 
jest ilustrowana opracowanymi komputerowo 
elementami multimedialnymi, takimi jak: 
rysunki, zdjęcia, a także dźwięki i obrazy 
(animacje, filmy).   



 Prezentacja multimedialna jest elektroniczną 
formą przedstawiania treści (danych) za 
pomocą tekstu, obrazu, dźwięku czy video 
(filmy animacje).  

 Do prezentacji mogą być dołączane pliki 
muzyczne (.mp3)lub filmy wideo (.mp4 lub 
.avi) 



 Slajd tytułowy, 

 Cel prezentacji, 

 Wstęp, plan prezentacji (zawiera główne 
punkty prezentacji), 

 Właściwą treść prezentacji, 

 Podsumowanie (wnioski końcowe lub 
informacje, które należy zapamiętać), 

 Źródła informacji zawartych w prezentacji 
(np. strony www, z których pobrałeś 
materiały) 

 



 Przed przystąpieniem do tworzenia prezentacji 
należy zawsze zastanowić się: 

 

 dla kogo ma być przeznaczona, 

 w jaki sposób będzie przedstawiana odbiorcom, 

 jaki wpływ na kształt prezentacji ma mieć 
użytkownik, 

 dokładnie przemyśleć jej temat i cel, jakiemu ma 
służyć dana prezentacja, 

 przygotować wszystkie potrzebne materiały 
(teksty, multimedia), 

 zaplanować kolejność slajdów w prezentacji 
(ogólny projekt). 

   

 



   

   

 

TEMAT PREZENTACJI  - slajd pierwszy 

CEL PREZENTACJI -  slajd drugi 

PLAN PREZENTACJI – slajd trzeci 

WŁAŚCIWA CZĘŚĆ PREZENTACJI  

PODSUMOWANIE PREZENTACJI- przedostatni slajd 

ŹRÓDŁA INFORMACJI – ostatni slajd 



 W tym roku szkolnym samodzielnie 
zaprojektujesz prezentację, składającą się z 
kilku slajdów z gotowym układem. 

 

 Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji 
dobrze zaplanuj pracę. Dzięki temu unikniesz 
wielu poprawek. 

 

 Projektowanie zacznij od wyboru tła. 

 



 

  Pamiętaj, że pierwszy slajd powinien być 
tytułowy. Zastanów się nad tytułem swojej 
prezentacji. 

 

 Przygotuj wcześniej tekst, który chcesz 
umieścić na slajdach. 

 

 Wyszukaj ilustracje lub samodzielnie wykonaj 
rysunki. 

 

 



 Jeśli korzystasz z informacji zawartych w 
literaturze czy Internecie, podaj ich źródło.  
Ta sama reguła dotyczy prezentowanych 
zdjęć.  
Na bieżąco zapisuj źródło informacji. Dzięki 
temu nie pominiesz żadnego z nich. 



  Tekst należy stosować z umiarem, dbając o jego 
czytelność i zwięzłość (odpowiednia wielkość i 
krój czcionki w zależności od przeznaczenia 
prezentacji). 

 

   Nie należy używać wielu różnych atrybutów 
czcionek (zwłaszcza na jednym slajdzie) – 
najwyżej dwa kroje pisma, a rozmiar czcionki 
powinien być odpowiednio duży, aby tekst był 
czytelny (w tytułach należy zastosować większy 
rozmiar). 

  

 

 

 



 Na jednym slajdzie nie wprowadzać zbyt 
wielu informacji (zwłaszcza tekstu), by 
uniknąć ich natłoku. 

 

 Nie wolno popełniać błędów ortograficznych 
(skorzystaj z podstawowych narzędzi 
językowych do sprawdzania pisowni). 

 



 Prezentacja powinna mieć jednolitą oprawę 
plastyczną, czyli tło, kolory, style napisów, 
rodzaje stosowanych wyróżnień i podkreśleń.  

 

 Projektując oprawę plastyczną prezentacji, 
warto pamiętać o zasadach doboru kolorów  
i  kompozycji obrazów (nie należy stosować 
jasnych liter na jasnym tle, a ciemnych – na 
ciemnym). 

 

 



  

 Dobrze jest urozmaicić prezentację – oprócz 
tekstu powinna zawierać również obrazy, ale 
nie należy przesadzać z ilością ozdobników. 

 

 Na atrakcyjność prezentacji wpływają różne 
środki wyrazu, np. dźwięk, animacja. 

 



   Nie należy jednak nadużywać dostępnych 
możliwości – w pojedynczym slajdzie można 
ograniczyć się do dwóch, trzech różnych 
środków wyrazu.  

 

 Żaden z nich nie powinien zdominować 
prezentacji, a wybór zależy od tego, który ze 
środków umożliwi najlepsze przekazanie 
wybranych treści. 

 

 



 

 Kolejność animacji powinna być zgodna z 
treścią. 

 

 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. 

 



 Prezentowane informacje powinny być 
rzetelne. 

 

 Projektując prezentację, nie można 
zapomnieć o podaniu nazwisk autorów 
prezentacji i źródła, z których korzystaliśmy 
(np. na ostatnim slajdzie). 

 



 

 Wybierz prostą czcionkę bez zbędnych 
zdobień i ustaw jej rozmiar tak, aby każdy, 
nawet z większej odległości, mógł przeczytać 
tekst.  

 Wykonaj próbę już na etapie projektowania. 
Wystarczy, że po uruchomieniu pokazu 
odejdziesz parę kroków od monitora i 
sprawdzisz rezultat. 

  

 

 



 Pamiętaj, żeby na slajdzie umieścić tylko 
najważniejsze informacje. Zbyt duża ilość 
tekstu może zniechęcić odbiorcę. Podczas 
pokazu możesz uzupełnić brakujące 
wiadomości. 



 Wstaw zdjęcia lub własne rysunki, które 
przybliżą przedstawianą przez ciebie 
tematykę.  

 

 Przemyśl elementy graficzne, które 
uatrakcyjnią przekaz i ułatwią zrozumienie 
tematu. 

  

 



 

 

 Zadbaj o to, żeby wszystkie obiekty na 
slajdzie były odpowiednio położone.  

 Planując ich rozmieszczenie, wykorzystaj cały 
obszar slajdu. 

  Jeśli wybierzesz slajd z gotowym układem, 
nie będziesz mógł zmieniać położenia jego 
elementów. 

 

 



 Nie zapomnij o doborze kolorystyki tła  
i czcionki tak, aby pasowały do siebie, a tekst 
nie zlewał się z tłem.  

 

 Na ciemnym tle będzie dobrze wyglądała 
jasna czcionka, natomiast na jasnym tle 
ciemna. 

 



 Rodzaj czcionki oraz rozmiar dobierz tak, aby 
tekst był czytelny i widoczny z większej 
odległości. 

 Ilustracje, które umieścisz na slajdzie dobierz do 
treści. 

 Ograniczaj ilość tekstu na slajdzie. 

 Wszystkie elementy na slajdzie odpowiednio 
rozplanuj. 

 Pamiętaj, żeby kolorystyka tła i czcionki była 
odpowiednio dobrana. 

 Musisz podać źródła wykorzystanych informacji! 



 http://www.czn.uj.edu.pl/moodle/mod/book/view.php?id=13035&chapterid=3773 

 https://www.google.com/search?q=powerpoint+2007+logo&tbm=isch&hl=pl&rlz=1C1
VSNG_enPL704PL721&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjg8aqf4ajsAhUNLOwKHXWVD4oQrNw
CKAF6BQgBEKUC&biw=1903&bih=930#imgrc=4P1fHQN97MVRWM&imgdii=1DCHaer1M
XOJ3M 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezentacja_(wyst%C4%85pienie_publiczne) 

 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ciekawa-prezentacja-multimedialna-co-powinna-
zawierac 
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