
Dzień dobry. 
 

Dzisiejsze zajęcia będą poświęcone zagadnieniom tworzenia prezentacji multimedialnej. 
Na tym etapie zapoznacie się z pojęciem prezentacji multimedialnej, podstawowymi zasada-
mi tworzenia prawidłowej prezentacji, poznacie program do tworzenia prezentacji oraz za-
projektujecie i zbudujecie swoje pierwsze prezentacje. Do stworzenia pierwszej prezentacji 
posłużą Wam wcześniej przygotowane materiały na temat „Moje najpiękniejsze miejsce w 
Polsce”. 

 
Prezentacja, to najprościej mówiąc pokaz. 
Multimedialny, to znaczy łączący w sobie różne środki przekazu: tekst, obraz, film, dźwięk. 
 
Ideą powstania prezentacji multimedialnej było wsparcie prelegenta (mówcy) występują-

cego przed słuchaczami, którym przedstawia jakiś pomysł, promuje jakiś towar, prowadzi 
wykład czy też relacjonuje swoje podróże, przeżycia czy zainteresowania. Prezentacja multi-
medialna ma być uzupełnieniem naszego wystąpienia i służyć nam do wizualizowania rzeczy, 
które trudno opisać słowami. Drugim celem prezentacji jest wzmocnienie naszego przekazu 
np. wyróżnienie cytatu z naszej wypowiedzi, podbicie emocji, pokazanie czegoś, co trudno 
jest opisać słowami. 

 
Prezentacja jest wyświetlana słuchaczom w trakcie słownego przekazu, czasem na dużej 

sali, zatem jej elementy muszą być widoczne, wyraźne. Tekstu nie może być wiele, ale musi 
być pisany dużą czcionką (najlepiej 32 punktową lub większą). Materiały graficzne nie powin-
ny zajmować zbyt wiele miejsca na wyświetlanym slajdzie, ale muszą być dobrej jakości (żeby 
się nie „rozmywały”). Ponadto element, który na danym slajdzie jest najważniejszy, na który 
słuchacz powinien zwrócić szczególną uwagę, powinien być umieszczony w lewym górnym 
polu slajdu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istnieje wiele programów do tworzenia prezentacji. W zależności od systemu, w jakim 
pracujesz, możesz wybrać dla siebie odpowiednie oprogramowanie. Najczęściej wykorzysty-
wane programy to: Microsoft Office PowerPoint, Open Office Impress, LibreOffice Impress. 

 
Pomocą w poznawaniu tajników tworzenia prezentacji będą lekcje z e-podręcznika. Żeby 

łatwiej dotrzeć do wskazanych stron, nie wpisuj adresów w pasku adresu przeglądarki, tylko 
kopiuj je i wklejaj w pasek adresu. Unikniesz w ten sposób pomyłek i szybciej dotrzesz do 
właściwej strony. 
 
1 lekcja - zasady tworzenia (projektowania) prezentacji – 
https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/Dw8aYWfGD 

https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-prezentacji/Dw8aYWfGD


 
2 lekcja – projektowanie elementów prezentacji 
https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-elementow-
prezentacji/DLxOOBTzd#DLxOOBTzd_pl_main_tp_5 
 
3 lekcja – wstawianie grafiki i tekstu do slajdu bez zaznaczonych obszarów roboczych 
https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-grafiki-i-tekstu-do-slajdu-bez-zaznaczonych-obszarow-
roboczych/DGBwMaBFD 
 

Proponuję zapoznać się z treściami tych lekcji, gdyż znacząco ułatwią wam pierwsze próby 
w tworzeniu prezentacji. Prezentację tworzymy prostą, składającą się wyłącznie z pól teksto-
wych i graficznych. Nie dodajemy efektów i animacji, pokaz także standardowy – zmiana slaj-
du po kliknięciu. Pamiętajmy o zapisaniu prezentacji już po zrobieniu pierwszego slajdu i zapi-
sywaniu sukcesywnie po każdym kolejnym slajdzie, by nie utracić efektów swojej pracy. Plik z 
prezentacją przesyłacie mi do sprawdzenia na ejkur@op.pl . 
 

Życzę owocnej pracy 
    Edward Kurjański 
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