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Tworzenie wideoprezentacji w aplikacji Genial.ly 

1. Wchodzimy na stronę: https://genial.ly/ i logujemy się na swoje konto. 

2. W panelu widocznym po lewej stronie ekranu klikamy na napis CREATE GENIALLY i 

wybieramy VIDEO PRESENTATION. 

 

3. Wybieramy szablon, w którym przygotujemy prezentację. UWAGA: Nie wybieramy szablonów 

oznaczonych gwiazdką ponieważ są one dostępne jedynie po wykupieniu płatnej wersji konta 

użytkownika w usłudze premium. 

4. Po otwarciu szablonu wybieramy kolorystykę tła za pomocą opcji Select a palette, a następnie 

klikamy w napis Use this template. 

https://genial.ly/
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5. Przechodzimy do sekcji Select the pages you want to start to create with. W tym miejscu 

możemy dodać układ slajdów do prezentacji za pomocą kliknięcia w wybrane slajdy                   

i dołączenia ich do prezentacji za pomocą opcji Add. W trakcie edycji prezentacji z poziomu 

zakładki Pages możemy do niej dodać nowe strony lub usunąć te, które nie zostały 

wykorzystane. 

6. Po wejściu do edytora prezentacji możemy nadać tytuł swojej prezentacji. W tym celu 

klikamy w górnym pasku na czarnym tle w miejscu Untitled presentation i nadajemy tytuł 

prezentacji.  

 

 

7.  Edycji prezentacji możemy dokonywać za pomocą narzędzi widocznych w panelu po lewej 

stronie ekranu. 
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Funkcja Text pozwala na wybór wielkości i rodzaju czcionki tekstu. 
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Po kliknięciu na wpisany tekst prawym przyciskiem myszki mamy możliwość skorzystania z 

funkcji cut (wycięcie tekstu), copy (kopiowania tekstu), paste (wklejenia tekstu), copy format 

(skopiowania formatu), paste format (wklejenia formatu), duplicate (duplikacji), delete 

(skasowania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja Image umożliwia dodanie obrazów do prezentacji. Za pomocą opcji Your computer 

można: - pobrać obrazy z własnych zasobów (objętość obrazu nie może przekraczać 5 Mb),       

- pobrać link do zdjęcia z Internetu (opcja URL),  - wyszukać zdjęcie z otwartych zasobów 

przeglądarki Cutouts, Unsplash, Pixabay (szukając zdjęcia dotyczącego konkretnej tematyki 

należy wpisać hasło w wyszukiwarkę, np. natura), - wybrać gify z biblioteki aplikacji, zgrać 

zdjęcia z dysku Google lub aplikacji Dropbox. 
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Funkcja Resources pozwala na wybór dodatków do prezentacji: 

- icons (ikony), 

- shapes (kształty), 

- graphs & chats (grafiki i wykresy) 

- lines and arrows (linie i strzałki), 

- illustrations (ilustracje), 

- scenes (sceny), 

- maps (mapy), 

- silhouettes (sylwetki). 

Po kliknięciu przy każdej zakładce na opcję Show more rozwiniemy paletę kształtów do wyboru. 

 

 

Funkcja Interactive elements pozwala na dodanie interaktywnych dodatków do prezentacji. 
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Funkcja Smartblocks pozwala na wybranie z dostępnej w aplikacji biblioteki dodatków typu wykresy, 

zdjęcia, tabele. 

Funkcja Insert pozwala na umieszczenie w pracy pliku muzycznego, filmu lub innych zasobów. 
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Zakładka Audio daje możliwość umieszczenia pliku muzycznego w slajdzie pracy. Można podlinkować 

muzykę z zasobów zewnętrznych (powyżej widoczne są ikonki portali, z których można wstawiać 

muzykę). Istnieje również możliwość nagrania swojego głosu. Czynność tą można wykonać poprzez 

kliknięcie w mikrofon obok którego znajduje się napis Click to record an audio (maksymalny czas 

nagrania 10 min.). Użytkownicy darmowej wersji programu nie mają możliwości pobrania plików z 

komputera. Ta opcja jest płatna.  

Korzystając z zakładki Video można wstawić film/muzykę do prezentacji. Linki do filmów/utworów 

muzycznych można wstawiać z portalu YouTube, Vimeo lub z dysku Google Drive.  

Zakładka Others pozwala na wstawienie do prezentacji zawartości ze stron zewnętrznych. Ich ikonki 

widoczne są po wejściu do zakładki. 

 

Aby wstawić zawartość ze strony zewnętrznej należy skopiować link do okienka. Następnie kliknąć na 

napis Insert.  

 

Zakładka Background pozwala na zamianę kolorystyki tła. Możemy wybrać kolory podstawowe z 

palety. Klikając na Document colour, a następnie wybierając ikonkę palety można od razy wybrać 

proponawane ustawienia 3 kolorów (tekstu, strzałek i tła). Wybrane ustawienie można zastosować 

tylko dla jednej strony lub wszystkich poprzez kliknięcie w opcję Apply to all pages.  
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Tło można wybrać również przeszukując zasoby biblioteki (Library) oraz wyszukiwarek darmowych 

obrazów Unsplash oraz Pixabay. W przypadku, gdy interesuje nas obraz o konkretnej tematyce, np. 

przyroda należy wpisać konkretne hasło wyszukiwania. 

Korzystają z zakładki Pages możemy dodać nową stronę do prezentacji poprzez przycisk Add page, 

wskazując na wybrany szablon strony (opcja Template).  

 

Podgląd do wszystkich utworzonych stron uzyskujemy za pomocą opcji Grid. 
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Z poziomu zakładki Pages możemy też ustalić jak długo będzie wyświetlał się dany slajd.         

W tym celu należy najechać na różdżkę widoczną przy pasku podglądu stron.  

 

Następnie należy wybrać opcję Navigation i ustawić czas wyświetlania się danego slajdu. Jeśli 

chcemy, aby wszystkie slajdy miały jednakowy czas wyświetlania się, należy kliknąc w napis 

Apply to all pages. Uwaga: Nie należy zmieniać ustawień w opcji Transition. Aktualne 

ustawienie (Video) oznacza, iż jesteśmy w trybie tworzenia wideoprezentacji. 

 

 

8. Edycję elementów prezentacji umożliwiają również narzędzia dostępne w górnym pasku 

menu. Pojawiają się one po kliknięciu na wybrany element prezentacji.  
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Opis funkcji: 

Cut – wycięcie 

Copy – kopiowanie wybranych elementów 

Delete – usuwanie wybranych elementów 

Lock – zamykanie wybranych elementów 

Put in order – układanie w kolejności 

Position – pozycja 

Transparency – przejrzystość 

Colour – kolorystyka napisów 

Font – wybór czcionki 

Font size – wielość czcionki 

Bolt – pogrubienie 

Italic – kursywa 

Highlight colour – podkreślenie 

Uppercase – drukowane litery 

Shadow – cień 

Paragraph – paragraf 

List – punktory 

Line height – wysokość linii 

Letter spacing – odległość między literami 

Delete formating – kasowanie formatu 

 

 

9.  Po najechaniu na dowolny slajd w edytorze istnieje możliwość jego skopiowania lub 

usunięcia.  
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