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Wskazówki merytoryczne  

Aby prezentacja spełniała cele i zamierzenia, powinniśmy najpierw dokładnie zaplanować, co ma się w niej 

pojawić. Praca z użyciem technologii informacyjnej jest najbardziej efektywna wtedy, gdy jesteśmy 

przygotowani do tworzenia dokumentu, mamy ustaloną kolejność pojawiania się tematów oraz zebrane 

wszystkie materiały i ilustracje.  

Jeśli w prezentacji zamierzamy wykorzystać pliki dźwiękowe lub filmowe, koniecznie trzeba utworzyć np. na 

Pulpicie komputera folder i zgromadzić w nim wszystkie potrzebne pliki. Do tego folderu zapisać także 

prezentację. Jest to niezbędne, jeśli prezentacja będzie pokazywana na innym komputerze, niż została 

utworzona.  

Istnieją różne rodzaje prezentacji: 

 prezentacje szkoleniowe – służą głównie przekazaniu wiedzy specjalistycznej, bazują na literaturze, 

wynikach badań i doświadczeniu, stosowane głównie podczas wystąpień publicznych (konferencje, 

spotkania itp.), 

 prezentacje informacyjne – mają na celu przekazanie rzeczowej informacji (np. o jakimś zdarzeniu, 

o wykonywanych pracach), wiedzy na jakiś temat, przytoczenie faktów – stosowane często jako 

prezentacja do samodzielnego odtwarzania (np. przez ucznia), 

 prezentacje promocyjne, marketingowe, których celem jest pozyskanie klienta poprzez 

przedstawienie mu korzyści wynikających z nabycia konkretnego produktu. W szkole można 

zastosować ten rodzaj prezentacji do pokazania zalet placówki, jej osiągnięć – np. podczas dni 

otwartych. 

W praktyce szkolnej będziemy najczęściej stosować prezentacje szkoleniowe i informacyjne. 

Prezentacje szkoleniowe bardzo często wspomagają prezentację ustną. Tego typu prezentacja ma być 

uzupełnieniem i wsparciem wystąpienia, ale nie może go zastąpić. Powinna zawierać: 

• Temat i autora – czasem w stopce lub nagłówku podaje się miejsce wystąpienia, np. nazwę 

konferencji i datę. 

• Wstęp – maksymalnie dwuzdaniowe streszczenie lub najlepiej odpowiednie dla tych zdań ilustracje, 

grafikę. 

• Plan prezentacji. 

• Zawartość – równoważniki zdań, nie więcej niż trzy na jednym slajdzie, a jeszcze lepiej odpowiednie 

do mówionej treści ilustracje. 

• Zakończenie – dobrze przygotowane, krótkie podsumowanie. 

• Opcjonalnie, przed końcem prezentacji warto podać wykorzystane źródła, bibliografię. 

• Wyraźny koniec, podziękowanie dla słuchaczy, często dołączony kontakt e-mail do autora 

wystąpienia. 
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Zasada generalna – jak najmniej (a najlepiej w ogóle bez) tekstu ciągłego. Jeśli tekst występuje, to w postaci 

równoważników zdań, stosujemy spokojne tło, czytelne napisy i grafikę. 

Pokazywana grafika, np. wykresy, obrazy, ma być wyraźnie widoczna. Odpowiednio dobrany obraz może 

zastąpić 1000 słów, ale nie pokazujmy go wcale, jeśli i tak nikt nic na nim nie dostrzeże. Grafika jest bardzo 

ważna podczas prezentacji wspomagającej wystąpienie, więc korzystając ze zdjęć, filmów, a nawet muzyki, 

zadbajmy o to, aby nie łamać praw autorskich. Umieszczajmy swoje dzieła lub to, co znajdziemy 

w bibliotece naszego oprogramowania, np. cliparty. Pobierajmy dzieła innych osób z serwisów, gdzie są 

podane przez autorów licencje, na jakich można z nich skorzystać.  

W prezentacjach które stanowią samodzielny pokaz, może być więcej treści, ale bardzo dobrze widocznej. 

Tekst powinien być napisany tak, żeby łatwo się go czytało, nie był zbity w duże szpalty, tylko uzupełniany 

grafiką. Przy takich prezentacjach należy bardzo uważnie ustawić czas wyświetlania poszczególnych slajdów 

i elementów na slajdach, żeby czytający i/lub oglądający bez wysiłku wszystko zdążyli przeczytać. Nie 

wprowadzajmy zbyt męczącej animacji i zbyt głośnego dźwięku. Umiar we wszystkim jest najlepszą 

wskazówką. 

Prezentacja, która jest wykładem do samodzielnej nauki musi być perfekcyjna pod względem 

merytorycznym i przyjazna dla zmysłów korzystającego z niej użytkownika (bez zbędnych efektów 

specjalnych). Tu należy zawsze być pewnym, że działają bez problemu wszystkie odnośniki i na pewno 

wyświetli się na ekranie słuchacza wszystko tak, jak zaplanowaliśmy. 


