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Zakładanie konta Prezi Next Basic 

Aby móc pracować w środowisku Prezi, wymagane jest konto dostępowe identyfikujące autora zapisanych 

prezentacji. Konto użytkownik zakłada samodzielnie. Należy otworzyć stronę http://prezi.com, następnie 

kliknąć w przycisk Get Started.   

 

Obecnie tylko licencja Basic jest bezpłatna, można w niej utworzyć nieograniczoną liczbę prezentacji. 

W poniższym oknie wybieramy zakładkę Basic i naciskamy Continue.  
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Wypełniamy krótki formularz rejestracyjny. Podajemy w nim imię (First name), nazwisko (Last name), adres 

poczty elektronicznej (Email), hasło (Password). Potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem, wstawiając 

zaznaczenie w okienku I’m not a robot.  

 

Naciskamy przycisk Create your free Basic account, aby dokończyć proces zakładania konta.  

Pojawi się poniższe okno, w którym zobaczymy powitanie w serwisie Prezi oraz sześć możliwości – wybieramy 

Education, aby określić, w jakiej branży pracujemy. 

 

Kolejny krok, to określenie, od czego chcemy zacząć pracę: Create presentation (Tworzenie prezentacji), 

Explore presentations (Przeglądanie prezentacji przygotowanych przez innych użytkowników) i See Prezi 

in action (Przegląd funkcji oferowanych przez Prezi).Wybieramy Create a presentation. 
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Pojawi się kolejna plansza z zapytaniem, w jaki sposób chcemy tworzyć prezentację – From a template 

(z szablonu) czy Start from scratch (od podstaw). 

 

Po wybraniu opcji Start from scratch pojawi się poniższe okienko. W polu z domyślnym tekstem Title this 

presentation wpisujemy tytuł naszej prezentacji, po prawej stronie mamy opcje, kto będzie mógł zobaczyć 

prezentację (People I share it with – osoby, którym udostępnię link) lub Anyone on the web (każdy 

w internecie). 

 

Jeśli wybierzemy opcję People I share it with, czeka nas niespodzianka. W planie darmowym niestety nie 

możemy skorzystać z tej opcji. Musimy więc wybrać Anyone on the web dla prezentacji, którą będziemy 

tworzyć podczas kursu. Naciskamy Continue. 

Kiedy edytor jest gotowy, wyświetli się jego widok i można przystąpić do pracy. 
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Rozpocząć pracę nad nową prezentacją możemy w dowolnym momencie, gdyż na koncie głównym 

użytkownika w My Prezis znajduje się odpowiedni przycisk, umożliwiający tworzenie prezentacji. Aby tam 

przejść, w lewym górnym rogu klikamy w ikonkę rozwijającą menu, z którego wybieramy My presentations. 

 


