
Temat 17. Prezentacje multimedialne
1. Co to s¹ prezentacje multimedialne?
2. Prezentacja o Internecie — projekt

1. Co to s¹ prezentacje multimedialne?
Prezentacja multimedialna wykonana za pomoc¹ specjalnego programu kompu-

terowego to równie¿ dokument komputerowy, który zapisujemy w pliku pod okre-

œlon¹ nazw¹. Do tworzenia prezentacji zastosujemy program Microsoft PowerPoint.

Celem prezentacji mo¿e byæ przedstawienie w ciekawej formie konkretnego za-

gadnienia. Prezentacja wspomaga jego omawianie. Uczestnicy takiego wyk³adu

(uczniowie na lekcji, studenci, uczestnicy konferencji) nie tylko s³uchaj¹, ale i widz¹

na ekranie najwa¿niejsze treœci wyk³adu (tezy, definicje, obrazy, schematy). Prezen-

tacja mo¿e zawieraæ równie¿ animacjê i dŸwiêk, a tak¿e krótki film.

Prezentacja najczêœciej wyœwietlana jest na ekranie komputera. Natomiast wiê-

kszej grupie widzów prezentujemy j¹ na specjalnym ekranie, korzystaj¹c z projekto-

ra multimedialnego (temat 1). Mo¿na j¹ równie¿ opublikowaæ w Internecie w posta-

ci strony WWW.

Prezentacja sk³ada siê ze slajdów. S¹ to kolejne ekrany wyœwietlane podczas po-

kazu.

Æwiczenie 1
Otwórz z CD prezentacjê Wakacje.ppt. Uruchom pokaz (opcja Pokaz slajdów/

Wyœwietl pokaz). Zwróæ uwagê na dobór treœci, obrazów, zastosowane przejœcia

miêdzy slajdami, animacje, kolory t³a oraz parametry czcionek.

2. Prezentacja o Internecie – projekt
Krok 1. Przygotowujemy ogólny plan prezentacji

Ustalamy, jakie treœci chcemy zamieœciæ w prezentacji. Tematem naszej prezen-

tacji jest Internet. Mo¿emy wiêc skorzystaæ z zagadnieñ omówionych w poprzed-

nich tematach.

Æwiczenie 2
Podaj w punktach zagadnienia, które chcesz przedstawiæ w prezentacji. Na przy-

k³ad:

• Co to s¹ sieci komputerowe?

• Jakie us³ugi udostêpnia Internet?

• … itd.

Krok 2. Planujemy wygl¹d slajdów

Na pocz¹tku warto zastanowiæ siê nad kolorystyk¹ prezentacji. Dobraæ kolor t³a

i dostosowaæ do tego kolor liter. Dobrze wygl¹daj¹ bia³e lub ¿ó³te litery na ciemno-

niebieskim tle. Natomiast prawie zupe³nie bêd¹ one niewidoczne, gdy t³o bêdzie ja-

snoniebieskie. Prezentacja wygl¹da profesjonalnie, gdy prawie wszystkie slajdy
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Warto powtórzyæ:

1. Jakie zasady stosowa³eœ podczas projekto-

wania strony internetowej?

2. Co to jest hipertekst i hiper³¹cze?



maj¹ podobne t³o (przynajmniej tonacjê kolorystyczn¹). Inne kolory i t³o mo¿na za-

stosowaæ na stronie tytu³owej.

Program PowerPoint jest wyposa¿ony równie¿ w szablony. Mo¿na je przejrzeæ

i wybraæ, podobnie jak wybieraliœmy szablony w edytorze tekstu (temat 8).

My przygotujemy jednak slajdy samodzielnie, korzystaj¹c z Pustej prezentacji.

Aby ustaliæ (lub zmieniæ) t³o slajdu, wybieramy opcjê menu Format/T³o lub opcjê T³o z menu kon-
tekstowego.

Skorzystamy dodatkowo z polecenia Wiêcej kolorów, aby wybraæ inne kolory

oraz z polecenia Efekty wype³nienia, aby uzyskaæ ciekawsze t³o. Wybrane t³o mo¿na

zastosowaæ do aktualnie edytowanego slajdu lub do wszystkich slajdów w prezentacji.

Æwiczenie 3
Otwórz now¹ prezentacjê w programie PowerPoint. W oknie programu pojawi siê

pierwszy slajd. Ustal dla wszystkich slajdów jednakowe t³o, np. niebieskie.

Krok 3. Wykonujemy stronê tytu³ow¹

Interesuj¹cy tytu³ prezentacji ju¿ na samym pocz¹tku zachêci ogl¹daj¹cych do

skupienia uwagi na tym, co bêdzie dalej. Na stronie tytu³owej dodamy efekt wy-

pe³nienia – inny ni¿ na pozosta³ych slajdach. Tytu³ mo¿na umieœciæ równie¿ na tle

obrazu (zdjêcia), np. dostosowanego tematycznie do prezentacji.

Program proponuje kilka ró¿nych uk³adów slajdów tak, aby wygodnie mo¿na

by³o umieszczaæ obiekty. Do strony tytu³owej warto wybraæ uk³ad z jednym lub dwo-

ma polami tekstowymi. Mo¿emy równie¿ sami wstawiæ pole tekstowe do slajdu

(opcja Wstaw/Pole tekstowe). Tytu³ napiszemy czcionk¹ bezszeryfow¹, która naj-

lepiej nadaje siê do pokazu na du¿ym ekranie. Nale¿y dobraæ rozmiar czcionki i ko-

lor taki, aby by³a wyraŸnie widoczna na wybranym tle. W dobrym tonie jest podanie

na stronie tytu³owej lub koñcowej imienia, nazwiska oraz np. adresu e-mailowego

autora prezentacji.
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Rys. 1. Okno programu

Microsoft PowerPoint

2003. Przyk³adowa strona

tytu³owa. Po prawej

stronie okna widoczne s¹

proponowane przez

program uk³ady slajdów



Æwiczenie 4
Przygotuj stronê tytu³ow¹ swojej prezentacji. Aby uzyskaæ efekt jak na rys. 1,

w oknie Efekty wype³nienia wybierz Styl cieniowania/Z tytu³u. Wpisz tytu³

czcionk¹ o rozmiarze 44, a swoje dane – czcionk¹ o rozmiarze 32.

Krok 4. Dodajemy slajd z list¹ wypunktowan¹

Aby dodaæ kolejny slajd do prezentacji, z menu Wstaw nale¿y
wybraæ polecenie Nowy slajd (lub klawisze Ctrl+M).

Na drugim slajdzie podamy w punktach spis treœci

(plan) prezentacji. Umieœcimy go w postaci listy wy-

punktowanej, wybieraj¹c odpowiedni uk³ad slajdów.

Na jednym slajdzie nie powinno byæ zbyt wiele informacji. Gdy jest ich za du¿o,

wówczas musimy zastosowaæ czcionkê o ma³ym rozmiarze, a to z kolei spowoduje,

¿e tekst bêdzie nieczytelny. Tekst, na który ogl¹daj¹cy maj¹ zwróciæ uwagê, powi-

nien byæ napisany czcionk¹ o wiêkszym rozmiarze.

Æwiczenie 5
Wstaw nowy slajd i umieœæ na nim plan prezentacji w postaci listy wypunktowanej.

Krok 5. Wstawiamy obraz do slajdu

Prezentacja powinna byæ interesuj¹ca. Jeœli zawie-

ra tylko tekst i jest go du¿o, to szybko znudzi ogl¹da-

j¹cych. Nale¿y j¹ urozmaiciæ, wstawiaj¹c obrazy lub

zdjêcia, ewentualnie dŸwiêk. Nie mo¿na te¿ przesa-

dzaæ z liczb¹ obrazów na tym samym slajdzie. Nale-

¿y je umieœciæ w sposób uporz¹dkowany i podpisaæ

(rys. 2).

Najlepiej korzystaæ z w³asnego zbioru zdjêæ i ry-

sunków, wykonanych samodzielnie. Jeœli korzystamy

z cudzych materia³ów, nale¿y podaæ Ÿród³o.

Æwiczenie 6
Przygotuj w³asne rysunki przedstawiaj¹ce podstawowe klasy sieci i wstaw do slajdu.

Krok 6. Dodajemy animacje do slajdów

Animacje bardzo uatrakcyjniaj¹ prezentacje. Stosuj¹c je, mo¿na zwróciæ uwagê

ogl¹daj¹cych na istotne kwestie. Animacjê mo¿na przypisaæ dowolnemu elemento-

wi slajdu. Na przyk³ad tekst mo¿e pojawiaæ siê z lewej strony po jednym s³owie,

a obraz mo¿e spiralnie siê odwracaæ. Efekty tego typu nale¿y stosowaæ z umiarem.

Jeœli bêdzie ich zbyt du¿o, mog¹ rozpraszaæ uwagê odbiorców.

Aby uzyskaæ efekty animacji obiektu, nale¿y klikn¹æ ten obiekt (tekst, obraz itp.) i z menu kontek-
stowego lub z menu Pokaz wybraæ opcjê Animacja niestandardowa.
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UWAGA:
Prezentacje mo¿emy ogl¹daæ w ró¿nych

widokach. Aby zmieniæ widok na standar-

dowy, nale¿y wybraæ opcjê Widok/Nor-
malny. Aby wyœwietliæ miniatury wszyst-

kich slajdów, nale¿y wybraæ Widok/
Sortowanie slajdów.

Rys. 2. Przyk³ad umieszczenia

obrazów na slajdzie



Z listy (rys. 3) mo¿emy wybraæ wiele propozycji animacji. Oprócz nazwy obiektu

zobaczymy przypisany mu efekt. Zanim uruchomimy ca³y pokaz, warto podejrzeæ

ka¿dy slajd i stwierdziæ, czy wybrany efekt nam odpowiada (Odtwórz). Jeœli na

slajdzie jest wiêcej animowanych obiektów, mo¿na w dowolny sposób ustawiaæ

i zmieniaæ kolejnoœæ animacji.

Standardowo animacja obiektu rozpoczyna siê po klikniêciu mysz¹. Jeœli takie

ustawienie wydaje siê niezadowalaj¹ce, mo¿na ustawiæ opóŸnienie, z jakim dany

obiekt zostanie wyœwietlony.

Æwiczenie 7
1. Dodaj animacje do slajdu tytu³owego. Najpierw powinien pojawiæ siê tytu³, a po-

tem dane o autorze.

2. Dodaj równie¿ animacje do drugiego slajdu. Punkty planu maj¹ pojawiaæ siê ko-

lejno z lewej strony ekranu.

Krok 7. Wstawiamy hiper³¹cza

Hiper³¹czy u¿ywamy wtedy, gdy chcemy stworzyæ interaktywn¹ prezentacjê.

Umo¿liwiaj¹ one szybkie przechodzenie do innych slajdów w tej prezentacji lub na

przyk³ad na stronê WWW.

Aby wstawiæ hiper³¹cze, nale¿y zaznaczyæ dany obiekt lub fragment tekstu i z menu kontekstowego
lub z menu Wstaw wybraæ opcjê Hiper³¹cze. Nastêpnie nale¿y okreœliæ obiekt docelowy, do którego
tworzymy przejœcie, np. wybrany slajd.

Æwiczenie 8
Wstaw hiper³¹cza oddzielnie na ka¿dy punkt planu prezentacji. Klikniêcie na treœæ

wybranego punktu ma powodowaæ przejœcie do slajdu rozpoczynaj¹cego omawianie

danego zagadnienia.

Krok 8. Wstawiamy przyciski akcji

Na slajdach mo¿na równie¿ umieszczaæ tzw. przyciski akcji (menu Pokaz slaj-

dów/Przyciski akcji).
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Rys. 3. Okno, w którym

wybieramy rodzaje animacji



Wybieramy symbol na przycisku kojarz¹cym siê z wybran¹ akcj¹, np. przycisk

ze strza³k¹ w lewo bêdzie sugerowa³ powrót . Nastêpnie na przycisk nale¿y wsta-

wiæ hiper³¹cze. Dziêki takim przyciskom mo¿na np. wracaæ do wybranego slajdu.

W przygotowanej prezentacji umieœcimy na ka¿dym slajdzie, który koñczy oma-

wianie danego zagadnienia, przycisk umo¿liwiaj¹cy powrót do planu prezentacji.

W ten sposób odbiorca bêdzie móg³ przypomnieæ sobie ca³y plan, a prelegent, dziêki

wstawionym wczeœniej hiper³¹czom, bêdzie móg³ w wygodny sposób przejœæ do slaj-

du z nastêpnym zagadnieniem. Przyciski mo¿na kopiowaæ razem ze wstawionym

hiper³¹czem. Zatem przycisk umo¿liwiaj¹cy powrót do planu prezentacji wystarczy

przygotowaæ tylko raz, a nastêpnie mo¿na go kopiowaæ i umieszczaæ w odpowied-

nich miejscach.

Æwiczenie 9
Wstaw przyciski akcji na wybranych slajdach tak, aby umo¿liwia³y powrót do planu

prezentacji.

Krok 9. Przejœcia miêdzy slajdami

Opcja Pokaz slajdów /Przejœcie slajdu umo¿liwia ustawienie przejœæ miêdzy

slajdami, wystarczy klikn¹æ mysz¹ lub ustaliæ czas, po jakim kolejny slajd bêdzie

wyœwietlany. Mo¿na ustawiæ takie same przejœcia dla wszystkich slajdów lub od-

dzielnie dla ka¿dego.

W sekcji DŸwiêk ustawiamy efekt dŸwiêkowy, który bêdzie odtwarzany, gdy

slajd pojawi siê na ekranie. Mo¿na wybraæ go z listy lub zaznaczyæ Inny dŸwiêk...

i u¿yæ dowolnego pliku muzycznego z dysku. Efekty dŸwiêkowe mog¹ towarzyszyæ

pojawieniu siê slajdu na ekranie lub np. wskazaniu jakiegoœ obiektu myszk¹.

Æwiczenie 10
Ustaw przejœcia miêdzy slajdami po okreœlonym czasie. Dodaj do wybranych slaj-

dów efekty dŸwiêkowe.

WSKAZÓWKA
Gdy okreœlamy przejœcia miêdzy slajdami, nale¿y ustaliæ je tak, by odbiorca móg³ spokojnie zapoznaæ siê z treœci¹ slajdu.

Krok 10. Przygotowujemy i uruchamiamy pokaz

Aby przygotowaæ pokaz slajdów, z menu Pokaz slajdów nale¿y wybraæ polecenie Przygotuj pokaz
i wybraæ w nim odpowiednie opcje.
Aby uruchomiæ utworzon¹ prezentacjê, z menu Pokaz slajdów nale¿y wybraæ polecenie Wyœwietl
pokaz lub nacisn¹æ klawisz F5.

Pierwszy slajd prezentacji zostanie wyœwietlony na pe³nym ekranie, a nastêpny

zale¿nie od ustawienia przejœæ miêdzy slajdami – po pewnym czasie albo po klik-

niêciu myszk¹.

Æwiczenie 11
Uruchom prezentacjê. Teraz mo¿esz sprawdziæ m.in., czy przejœcia miêdzy slajdami

nie s¹ za szybkie, czy animacje s¹ dobrze dobrane, ich kolejnoœæ i tempo.
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Krok 11. Zapisywanie prezentacji w pliku

Zapisywanie prezentacji odbywa siê tak samo, jak w przypadku innych doku-

mentów komputerowych. Ca³¹ prezentacjê (wszystkie slajdy) zapisujemy jako

zwyk³¹ prezentacjê w jednym pliku z rozszerzeniem .ppt. Format ten umo¿liwia

u¿ytkownikowi edytowanie slajdów. Prezentacjê mo¿na tak¿e zapisaæ w specjalnym

formacie jako Prezentacja programu PowerPoint (z rozszerzeniem .pps). Po

otwarciu tego pliku pokaz slajdów rozpocznie siê automatycznie. Jeœli chcemy opu-

blikowaæ prezentacjê w Internecie, nale¿y j¹ zapisaæ

jako Strona sieci Web.

Prezentacjê mo¿emy równie¿ wydrukowaæ, np.

wszystkie slajdy lub tylko teksty umieszczone na slaj-

dach, tzw. Strony notatek. Ta druga mo¿liwoœæ

wspomaga potem korzystanie z prezentacji.

Æwiczenie 12
Zapisz prezentacjê pod nazw¹ Internet na dysku w pliku (w formacie .ppt). Zapisz j¹

te¿ jako Prezentacja programu PowerPoint. Wydrukuj Strony notatek.

Warto zapamiêtaæ

• Prezentacje multimedialne sk³adaj¹ siê ze slajdów, z których ka¿dy jest osob-

nym ekranem pokazu.

• Tekst na slajdach umieszcza siê w polach tekstowych. Slajdy mog¹ zawieraæ

inne obiekty, m.in. dŸwiêki, obrazy, filmy.

• Nale¿y dbaæ o poprawnoœæ redakcyjn¹ tekstów oraz dobieraæ parametry czcio-

nek tak, by by³y one czytelne i odró¿nia³y siê od koloru t³a.

• Prezentacjê mo¿na wzbogacaæ efektami wizualnymi i dŸwiêkowymi. Trzeba jed-

nak stosowaæ je z umiarem. Jeœli bêdzie ich zbyt du¿o, mog¹ rozpraszaæ uwagê

ogl¹daj¹cych.

Pytania i polecenia
1. Omów etapy przygotowania prezentacji.

2. Jak mo¿na uatrakcyjniæ prezentacjê?

3. Jakie elementy mo¿na umieszczaæ na slajdach?

4. Jak¹ funkcjê pe³ni¹ hiper³¹cza?

Zadania
1. Wstaw animacje na slajd z rysunkami utworzony w æwiczeniu 6. Podpisy powin-

ny pojawiaæ siê po kolejnych rysunkach.

2. Dokoñcz prezentacjê o Internecie, dodaj¹c nastêpne slajdy. Ostatni slajd powi-

nien byæ pewnego rodzaju podsumowaniem. Mo¿na na nim umieœciæ dobrany do

tematu cytat lub ciekawe zdjêcie oraz w polu tekstowym napis KONIEC.

Wybierz dla dodanych slajdów ten sam kolor t³a, co dla slajdów ju¿ utworzo-

nych. Na ka¿dym slajdzie powinien pojawiaæ siê podobnie sformatowany na-

g³ówek. Animacje mog¹ byæ ró¿ne, dostosuj je do prezentowanych obiektów.

3. Utwórz prezentacjê na wybrany przez siebie temat.
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DOBRA RADA:
W czasie pokazu nie czytaj tekstu z ekranu.

Zadaniem prelegenta jest rozwiniêcie pre-

zentowanych treœci, ich uzupe³nienie i sko-

mentowanie.
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