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Podstawowe zasady dobrej prezentacji  

Podczas pracy zawsze pamiętaj o tzw. zasadach technik prezentacji, czyli właściwie przygotuj prezentację 

pod względem technicznym i estetycznym. Przypomnijmy więc kilka podstaw. 

Bezpośrednio po rozpoczęciu pracy nad pierwszym slajdem prezentacji warto od razu wybrać szablon 

najbardziej odpowiedni dla przedstawianego zagadnienia. Wybierając szablon prezentacji lub tworząc 

własny zwróć szczególną uwagę na kolor tła. 

 

Unikaj łączenia ze sobą kolorów z przeciwstawnych granic widma.  
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Podczas wprowadzania tekstu na slajdy należy przestrzegać pewnych zasad: 

• Dbajmy o czytelność i przejrzystość tekstu. Unikajmy tekstu ciągłego i zdań złożonych. Zamiast tego 

stosujmy równoważniki zdań.  

   

• Czcionki różnią się między sobą, więc ważne jest ich spójne użycie. Zbyt częsta zmiana czcionki 

powoduje utratę przejrzystości przekazywanej informacji. W ramach jednej prezentacji nie powinno 

się używać więcej niż 1 lub 2 różnych czcionek.  

• Dopasujmy krój i wielkość czcionki do tematyki prezentowanych treści. Nie przekazujmy 

np. poważnych informacji zbyt „wesołą” czcionką. 

 

• Czcionki bezszeryfowe (np. Arial, Calibri, Tahoma, Verdana) są bardziej przejrzyste i nadają się lepiej 

do prezentowania na ekranie.  

• Warto różnicować wielkość czcionki w tytułach, podtytułach czy punktach i podpunktach. Należy 

przy tym pamiętać, że teksty w rozmiarze 12 i mniejszym będą dla oglądającego nasze wystąpienie 

zupełnie nieczytelne. Na slajdach dobrze będzie wyglądała czcionka w rozmiarach 22-28. 

• Unikajmy pisania wersalikami i pogrubiania całego tekstu na danym slajdzie. Czcionek pogrubionych 

i kursywy powinno się stosować tylko do wyróżnień – ich częste użycie osłabia efekt wyróżnienia. 

• Zadbajmy o czytelność tekstu na slajdach i starajmy się używać kolorów czcionek kontrastujących 

z kolorem tła. 
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Pokazywana grafika, np. wykresy, obrazy, musi być wyraźnie widoczna. Wprawdzie odpowiednio dobrany 

obraz może zastąpić 1000 słów, ale nie pokazujmy go wcale, jeśli nic na nim nie widać wyraźnie. 

Zadbajmy także o odpowiedni rozmiar i format grafiki. Bardzo dobrze sprawdzi się format jpg i png. Należy 

unikać formatu bmp. Poniżej znajduje się przykład dwóch identycznie wyglądających obrazów o takiej 

samej szerokości i wysokości (600 x 395 pikseli), które różnią się między sobą nie wyglądem, ale wyłącznie 

formatem i wielkością, jaką zajmują na dysku naszego komputera. 

 

Bardzo istotne jest też rozmieszczenie grafiki na slajdach. Poniżej dwa przykłady: 

    



 Kurs eTwinning „Tydzień z PowerPoint” 
 

    

Strona 4 z 4 

 

Grafika jest bardzo ważna podczas prezentacji, więc zadbajmy też o to, aby nie łamać praw autorskich. 

Umieszczajmy w prezentacji samodzielnie przygotowane obrazy, zdjęcia lub to, co znajdziemy w bibliotece 

oprogramowania, np. cliparty. Pobierajmy grafikę z takich serwisów, gdzie są podane przez autorów 

odpowiednie licencje, na jakich w bezpieczny sposób możemy z nich skorzystać. 

Istotne jest też animowanie dźwięków, hiperłączy, tekstu, grafiki, diagramów, wykresów i obiektów, które 

pozwala zwrócić uwagę na ważne punkty i wzbudzić zainteresowanie prezentacją, a także umożliwia 

sterowanie przepływem informacji. Większość opcji animacji zawiera skojarzone z nimi efekty, które mogą 

być wybierane przez użytkownika. Jednak dodając animacje do slajdów prezentacji pamiętaj, że powinny 

być zastosowane tylko tam, gdzie jest to niezbędne, bo nadmiar nie jest wskazany. Nie animujmy tytułów! 

Bardzo źle wygląda taki pusty slajd, na którym dopiero po jakimś czasie pojawia się tytuł. Kolejność 

uruchamiania animacji powinna być zgodna z wyświetlaną treścią, zaś podczas animowania przejść między 

slajdami warto zachować konsekwencję i zastosować jeden rodzaj przejścia w całej prezentacji. 

Ważną sprawą podczas przygotowywania wystąpień jest plan prezentacji, który powinien się znaleźć za 

slajdem tytułowym i wyznaczać kolejność omawianych zagadnień. 

 

Na końcu prezentacji zawsze warto dodać slajd zawierający bibliografię, czyli wykaz źródeł, z których 

korzystaliśmy podczas tworzenia prezentacji. 

W dobrym tonie jest też zamieszczenie na ostatnim slajdzie podziękowania za uwagę i kontaktu do 

prelegenta (adres e-mail, telefon itd.). 

 


