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UWAGA! 
Prezentacji, którą w tym momencie oglądasz, nie użyłbym podczas żadnego 
wystąpienia. Nie taki jest jej cel. W tej prezentacji jest dużo tekstu. Dużo za dużo.  

I jest napisany małą czcionką. 

 

Traktuj więc tę prezentację jako dokument, z którego dowiesz się, jak przygotować 
prawidłową prezentację multimedialną. Tyle tytułem wstępu. 

 

Na kolejnych slajdach znajdziesz informacje i przykłady, z których dowiesz się czego 
unikać i co zrobić, żeby PowerPoint nie odciągnął uwagi od Ciebie. 

 

Przeczytasz o: 

• przewadze zdjęć 

• błędach i literówkach 

• czcionkach 

• kolorach 
• efektach 
• bałaganie 
 



ZDJĘCIA VS. TEKST 
Gorąco zachęcam Cię do tego, żebyś w swoich prezentacjach używał jak najmniej 
tekstu i jak najwięcej zdjęć. Świadczy to o Twoim przygotowaniu, a obrazy są 
znacznie lepszym uzupełnieniem słów.  

 

Zasada: 

Tekst trzeba przeczytać. O obrazie można posłuchać. 
 

Mając za plecami tekst na pewno będziesz czuł się lepiej. Pamiętaj, by było go jak 
najmniej. Wyeliminuj też błędy, o których przeczytasz na kolejnych slajdach. 



BŁĘDY I LITERÓWKI 
Literówki i błędy są tym, co uczestnik prezentacji wyłapie i zapamięta. W przypadku 
literówki jest w stanie przymknąć na nią oko. Błędy ortograficzne zapamięta i (zwykle) 
głośno skomentuje.  

 

Zasada:  

Im bardziej rażący błąd, tym bardziej zapada w pamięć. 

 

Jak sobie z tym poradzić? 

• Przeczytaj swoją prezentację kilka razy. Jeżeli zrobisz to od tyłu, 
wymawiając każdą sylabę, wyłapiesz najwięcej błędów 

• Jeśli jesteś słaby z ortografii poproś kogoś o pomoc                                                                  
lub zapłać za sprawdzenie dokumentu 

• Im mniej tekstu, tym mniejsze prawdopodobieństwo                                
popełnienia błędu 



PRZYKŁAD: 



CZCIONKI 
W przypadku czcionek musisz wziąć pod uwagę ich: rozmiar, krój, kolor oraz to, ile 
różnych czcionek zamieścisz w prezentacji.  

 

• Rozmiar czcionki: powinien wynosić minimum 36 px. W innym wypadku tekst 
będzie nieczytelny dla publiczności (szczególnie, gdy sala jest duża). Duża 
czcionka? To dobrze. Nie zamieścisz w prezentacji zbyt wiele tekstu. 

 

• Krój czcionki: wyróżniamy: 

 - czcionki szeryfowe (z ogonkami na krawędziach liter,   
 np. Times New Roman), które ułatwiają czytanie dużych   
 partii tekstu; 

 - czcionki bezszeryfowe (bez ogonków, np. Arial), które są   
 lepsze dla nagłówków. Ponieważ prezentacja  powinna być 
 oszczędna w słowach, polecam czcionki bezszeryfowe. 



CZCIONKI 
W przypadku czcionek musisz wziąć pod uwagę ich: rozmiar, krój, kolor oraz to, ile 
różnych czcionek zamieścisz w prezentacji.  

 

• Kolor czcionki: Im większy kontrast pomiędzy kolorem czcionki i kolorowe tła, 
tym łatwiej będzie odczytać prezentację. 

• Liczba czcionek: W prezentacji stosuj maksymalnie 3-4 rodzaje czcionek. Na 
slajdzie maksymalnie 2 rodzaje. Minimalizm jest OK. 

 

Zasada:  

Nie wiesz jak dobrać czcionki? Sprawdź stronę Google Fonts: 

www.google.com/fonts 

Znajdziesz na niej wiele darmowych czcionek oraz propozycje ich                 
połączenia. 

 

http://www.google.com/fonts


PRZYKŁAD: 



KOLORY 
W przypadku kolorów musisz uważać na jaskrawe, rażące barwy. Nigdy nie używaj ich 
ani jako tła prezentacji ani jako koloru czcionki. 
 

Szczególnie uważaj na łączenie kolorów: czerwonego i niebieskiego oraz 
czerwonego i zielonego. Może i na koszulkach FC Barcelony wygląda to dobrze, ale    
w prezentacji (nawet o tym klubie) się nie sprawdzi. 
 

Pamiętaj, że im większy kontrast pomiędzy kolorem czcionki i kolorem tła, tym łatwiej 
odczytać, co zostało napisane. 

 

Jako tła używaj pastelowych kolorów. Staraj się unikać tła w kolorze   
białym – skutecznie przyciąga wzrok i odwraca uwagę od                                           
mówiącego. 



PRZYKŁAD: 



PRZYKŁAD: 



EFEKTY 
Kiedyś, gdy komputery zdobywały popularność, panował trend umieszczania w 
prezentacji dużej liczby efektów. Slajdy przypływały, literki wlatywały, a zdjęcia 
wskakiwały na ekran. 

 

Nie rób tak. 

 

Pojawiające się litery odciągają uwagę od Twojej osoby i kierują ją na 
prezentację.  

 

Zbyt duża liczba efektów z profesjonalnej prezentacji zrobi infantylną.            
Podobnie jest z przejściami. Jeżeli decyduję się na umieszczenie                     
przejść między slajdami prezentacji zwykle stosuję jedno przejście                              
lub dwa przejścia z jednej grupy. 



BAŁAGAN 
Wyobraź sobie slajd, na którym jest jedno zdjęcie oraz gif z podnoszonym do góry 
kciukiem. Tekst napisany jest dwiema czcionkami o różnym rozmiarze. Poszczególne 
elementy są animowane, a w tle słychać jakąś melodię. 
 

Mamy niesamowity bałagan. 
 

Niestety, z taką prezentacją spotkałem się 2 lata temu i z opadniętą szczęką 
zastanawiałem się, jakim cudem wykładowca może korzystać z czegoś takiego. 

 

Dbaj o porządek na slajdzie. Uporządkowane slajdy, stworzone                       
według schematu, oparte na jednym szablonie pokazują, że                 
panujesz nad sytuacją.  

 

Bałagan wprowadza chaos i nie pozwala się skupić. 



GARŚĆ WSKAZÓWEK 
• Zawsze określ cel prezentacji multimedialnej zanim zaczniesz ją robić 

 

• Używaj dobrej jakości zdjęć 

 

• Nie bój się stosować zdjęć bez tekstu – uczestnicy będą zwracali większą uwagę 
na to, co mówisz 

 

• Zrezygnuj całkowicie z gifów i muzyki w tle 

 

• Gdy naciśniesz na klawiaturze kropkę lub literę B ekran                                
prezentacji się zaczerni 

 

• Gdy naciśniesz na klawiaturze literę W ekran się wybieli 
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