
Prezentacja multimedialna 



Etapy przygotowania 
prezentacji: 
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1. Planowanie prezentacji: 
 określenie tematu prezentacji, 
 wybór tekstów, 
 wybór ilustracji. 
2. Ustalenie tytułu prezentacji. 
3. Ustalenie kolorystyki. 
4. Przygotowanie slajdu tytułowego. 



Etapy przygotowania 
prezentacji cd.: 
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5. Przygotowanie pozostałych slajdów: 
 wpisanie lub wstawienie tekstów, 
 umieszczenie obrazów. 
6. Dodanie animacji. 
7. Ustalenie sposobu wyświetlania 

slajdów. 
8. Próba pokazu slajdów i dokonanie 

ewentualnych poprawek. 



Ciekawostka 
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Czy wiesz, że zmysłem mającym 
największy udział w odbieraniu 

informacji z otoczenia jest wzrok? 
Za jego pomocą dociera do nas 

aż 87% informacji. 
Na kolejnych miejscach są: 

 słuch – 7%, 
węch – 3,5%, 

 dotyk – 1,5%, 
 smak – 1%. 



Zasady tworzenia 
prezentacji: 
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1. Na slajdach nie należy umieszczać 
zbyt dużej ilości tekstu. 

2. Rozmiar i krój czcionki powinny być 
dobrane tak, aby tekst był czytelny. 

3. Kolory tła i czcionki powinny być 
dobrane tak, aby tekst nie zlewał się 
z tłem. 



Zasady tworzenia 
prezentacji cd.: 
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4. Dobrze jest urozmaicić prezentację 
ilustracjami, odpowiednio dobranymi 
do przedstawionej treści. 

5. Tempo wyświetlania slajdów 
powinno być takie, aby odbiorca 
mógł zapoznać się z ich treścią                    
i jednocześnie nie musiał zbyt długo 
czekać na pojawienie się kolejnego 
slajdu. 



Pamiętaj! 
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1. Temat prezentacji powinien być 
krótki i jasny. 

2. Treść prezentacji powinna być 
przejrzysta, złożona z prostych, 
krótkich zdań. 

3. Wszystkie ilustracje, wykresy, 
rysunki muszą być czytelne                         
i zrozumiałe dla odbiorców.  



Pamiętaj cd.! 
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4. Efekty wizualne (tło, elementy 
graficzne czy animacje) nie powinny 
stawać się ważniejsze od treści 
prezentacji. 

5. Dźwięki powinny być tak dobrane, 
żeby słuchanie było przyjemne 
(podkład muzyczny). 



UWAGA 
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Plan prezentacji możesz zapisać             
w punktach na kartce papieru                   
lub stworzyć go w programie                    
do prezentacji (LibreOffice 

Prezentacja: Widok konspektu). 
Jeden punkt to jedna ważna 

informacja. Każda z nich będzie 
opracowana na jednym slajdzie.  



SZTUCZKA 1. 
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Aby slajd dodawany do prezentacji 
miał wygląd podobny do już 

istniejących slajdów, można wybrać 
polecenie Duplikuj slajd (z menu 

kontekstowego miniatury wybranego 
slajdu lub z menu Wstaw). Zostanie 

dodany taki sam slajd. Slajd można też 
skopiować do Schowka i wkleić w inne 

miejsce na karcie Slajdy. 



SZTUCZKA 2. 
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W prezentacji można zmieniać 
kolejność wyświetlania slajdów, 

stosując metodę przeciągnij i upuść.                      
Operację tę można wykonać                     

na karcie Slajdy lub w widoku 
Sortowanie slajdów. 



SZTUCZKA 3. 
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Aby można było nagrać i odsłuchać 
narrację, komputer musi być 

wyposażony w kartę dźwiękową, 
mikrofon i głośniki. Na slajdzie, który 

zawiera nagrany dźwięk, widoczna jest 
ikona dźwiękowa. Dźwięk można 

odtworzyć, klikając ikonę dźwiękową 
lub ustawiając automatyczne 

odtwarzanie dźwięku. 
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