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Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu i jego modyfikacja  

Wprowadzenie 

Po zalogowaniu się na konto wybieramy z menu zakładkę All presentations, gdzie jest dostępny przycisk 

tworzenia nowej prezentacji – Create from template. Wybieramy go przez kliknięcie. 

 

W nowej karcie przeglądarki otworzy się okno Choose a template (Wybierz szablon). Po lewej stronie 

widoczne są różne kategorie szablonów, można też przefiltrować szablony wybierając jeden z kolorów.  

W środkowej części okna wyświetlane są miniatury szablonów. Jako pierwsze wyświetlają się szablony 

o nazwie Blank - White oraz Blank - Dark to szablony puste, w których prezentację tworzymy od podstaw. 

Tym zajmiemy się w dalszej części kursu. 
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Po kliknięciu w wybrany szablon mamy możliwość podejrzenia, jak będzie się prezentował (1). Jeśli 

zdecydujemy się go użyć, klikamy Use this template (2). 

 

Pojawi się poniższy widok. 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. 
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Przez kilka chwil będzie widoczne poniższe okienko – do czasu załadowania się okna edytora prezentacji. 

 

Okno edytora prezentacji 

 

Po lewej stronie widoczna jest listwa slajdów ułożona w kolejności wyświetlania. Jest podobna do wykazu 

slajdów w programie PowerPoint ale w Prezi wykaz nie musi odpowiadać całej zawartości powierzchni 

prezentacji, a jedynie odzwierciedlać te obiekty, które już dodano do ścieżki pokazu. Można zmieniać 

kolejność slajdów analogicznie, jak to robimy w programie PowerPoint – przez przeciągnięcie z jednego 

miejsca w drugie.  

Środkowa część okna przeznaczona jest na wyświetlanie planu prezentacji lub jej poszczególnych slajdów. W 

tym miejscu dokonujemy edycji zamieszczonych na slajdach elementów. 

Z prawej strony znajduje się panel z narzędziami odpowiednimi dla wybranej aktualnie opcji. 
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Dodawanie i zmiana obrazu tła 

Mimo tego, że korzystamy z szablonu, mamy wpływ na jego wygląd. Trzeba z górnej listwy wybrać  

Można zmienić tło prezentacji (Background), kształt i wygląd poszczególnych jej elementów (Shape & Layout) 

oraz schemat kolorów (Colors). 

Background 

Jeśli wybierzemy Background (trzeba kliknąć w ikonkę z trzema kropeczkami), to po prawej stronie otworzy 

się panel z różnymi tłami.  

 

Wystarczy kliknąć w miniaturkę wybranego tła z zestawu Free images (Darmowe obrazy), a zostanie ono 

zastosowane w prezentacji.  
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Jako obraz tła można wykorzystać też plik graficzny z dysku komputera, Prezi Next obsługuje dla obrazów tła 

pliki JPG, PNG i pliki GIF bez animacji. Trzeba przy tym pamiętać o prawach autorskich, a w szczególności, czy 

mamy prawo do publikowania wybranej grafiki. Jeśli nie posiadamy własnych obrazów, można skorzystać np. 

z darmowych zdjęć w serwisie https://pixabay.com/pl. Przy wyborze grafiki jako tła warto zadbać, aby było 

ono w miarę jednolite. Bogate w szczegóły tło może utrudniać czytelność prezentacji.  

W panelu BACKGROUND trzeba wybrać opcję Upload image (Pobierz obraz). 

 

Jeśli chcemy dopasować obraz do swojego widoku, klikamy ikonę ramki (Fit image to overview). Aby 

przywrócić oryginalny obraz tła dostarczony z szablonem, klikamy Revert to original (Przywróć oryginał). Aby 

całkowicie usunąć obraz tła, klikamy ikonę Kosza. 

 

Dobieramy teraz kolor tła do charakteru naszego pokazu (Background). Najbezpieczniejszym tłem do 

wszystkich rodzajów prezentacji jest kolor szary i jemu podobne. Na szarym ładnie prezentuje się kolorowa 

grafika, do szarego pasuje każdy kolor złamanej bieli i czerni, granatu, grafity. Szary nie męczy oczu. 

Wybieramy kolor z oferowanej palety. Jeśli nie był to najlepszy wybór, naciskamy przycisk Revert to Original 

i wracamy do oryginału. 

 

Shape & Layout 

Jeśli wybierzemy Shape & Layout, w panelu po prawej stronie pojawią się różne kształty, na które można 

zmienić kształt domyślnych, wstawionych w szablonie elementów. Wystarczy kliknąć w wybrany kształt, 

a załaduje się on do wszystkich slajdów. 

https://pixabay.com/pl
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Colors 

Dla szablonu możemy wybrać jeden z proponowanych motywów kolorystycznych. Po wyborze z górnego 

menu opcji Style → Color, po prawej stronie pojawią się różne palety kolorów. Można z nich wybrać 

odpowiednią przez kliknięcie w miniaturkę palety. 

 

Dodawanie i usuwanie slajdów 

W panelu po lewej stronie widoczny jest wykaz wszystkich slajdów w szablonie. Na pierwszym slajdzie 

(Overview) widać schemat naszej prezentacji. Pod nim są ułożone kolejne pojedyncze slajdy prezentacji. 

Każdy z nich można edytować, czyli wstawiać tekst, grafikę, filmy lub inne elementy multimedialne.  
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Można dodać nowy slajd do istniejącego szablonu prezentacji. Należy nacisnąć przycisk 

znajdujący się nad wykazem slajdów lub z górnego menu wybrać Insert, a następnie Topic. 

 

Po prawej stronie pojawi się panel, w którym znajdują się różne układy slajdów. Trzeba wybrać odpowiedni 

przez kliknięcie w jego miniaturę. Nowy slajd zostanie dodany na końcu listy slajdów. 

Jeśli chcemy usunąć slajd, można w lewym panelu nacisnąć na slajdzie do usunięcia prawy klawisz myszy 

i z menu kontekstowego wybrać Delete. Można też nacisnąć slajd na schemacie prezentacji na płótnie 

i wykonać taką samą czynność. 
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Edycja elementów na slajdach 

Kiedy wyświetlimy zawartość wybranego slajdu szablonu, można modyfikować jego zawartość. Trzeba kliknąć 

w wybraną zawartość, np. pole tekstowe i można zmienić treść domyślną na własną, a także dokonać zmian 

w kolorze, rozmiarze czy kroju czcionki. Do tego służy pasek narzędzi tekstowych. 

 

Jeśli zawartość stanowi np. obraz, to po kliknięciu w niego należy wybrać opcję Replace image i w panelu po 

prawej stronie wybrać odpowiedni obraz. 

 


