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Wymagania dotyczące prezentacji dla klas 1 liceum czteroletniego, 

maj 2021. 

1. Wybór tematu prezentacji : 

a. Strona: woj-tek.pl 

b. Następnie: Materiały → Prezentacja treści → Tematy prezentacji i wymagania – maj 2021. 

c. Należy wypełnić formularz nazwiskiem i imieniem, i odczytać przydzielony temat. 

2. Slajdy – ilość: 

a. Co najmniej 20 slajdów z treścią. 

3. Slajdy – zawartość: 

a. Dla każdego slajdu wybierz odpowiedni typ !!! 

b. 1 slajd - slajd tytułowy. Zawiera on: 

• Temat prezentacji. 

• Nazwisko i imię autora. 

• Klasę w formacie 1a2. 

• Nazwa szkoły z imieniem (patronem). 

• Rok szkolny. 

c. Od 2 slajdu mamy spis treści. Zrób go według filmu z tematu: 

Podział prezentacji na części. Nawigacja między slajdami. 

UWAGA: Spis treści/nawigację zrób na końcu gdy wszystkie pozostałe slajdy będą już gotowe. 

d. Kolejne slajdy – treść prezentacji podzielona na logiczne części. 

e. Slajd przedostatni: 

• Podaj w punktach źródła, z których korzystałeś. 

f. Slajd ostatni:   

• „Dziękuję za uwagę”. 

• Podaj swój służbowy e-mail w domenie szkoły, do której chodzisz. 

4. Slajdy – wygląd: 

a. Domyślny wygląd slajdów ustal we wzorcu zgodnie z tematem: 

Zastosowanie wzorca slajdów do ustalenia wyglądu prezentacji. 

b. We wzorcu slajdów zrób co najmniej jeden nowy, utworzony przez Ciebie typ slajdów i zastosuj go  

w prezentacji. 

c. Dla poszczególnych części prezentacji ustal we wzorcu inny kolor czcionki dla tytułu slajdu. 

5. Slajdy – dodatkowe obowiązkowe elementy w prezentacji  

(skorzystaj z umiejętności ze szkoły podstawowej): 

a. Co najmniej jeden wykres dowolnego typu. 

b. Co najmniej jedna grafika SmartArt . 

c. Co najmniej jedna tabela. 

d. Co najmniej jeden WordArt. 

e. Co najmniej jedna animacja niestandardowa. 

f. Co najmniej do 3 slajdów dołącz notatki.  

Wpisz tam dodatkowe informacje, które planujesz przekazać słuchaczom podczas Twojej prezentacji 

wyświetlając dany slajd.  

http://woj-tek.pl/prezentowanie-tresci/130-podzial-prezentacji-na-czesci-tworzenie-nawigacji-miedzy-czesciami-prezentacji
http://woj-tek.pl/prezentowanie-tresci/129-zastosowanie-wzorca-slajdow-do-ustalenia-domyslnego-wygladu-w-power-point
http://woj-tek.pl/prezentowanie-tresci/129-zastosowanie-wzorca-slajdow-do-ustalenia-domyslnego-wygladu-w-power-point
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g. Stopka slajdów: 

• Dla wszystkich slajdów oprócz slajdu tytułowego. 

• Data aktualna. 

• Autor i klasa. 

• Numer slajdu. 

• Wygląd pobrany z wzorca. 

• Przykładowo: 

 

6. Slajdy – przejście slajdów: 

a. Ustaw  jednolite przejście slajdów dla całej prezentacji. 

b. Zablokuj możliwość przełączania slajdów przez kliknięcie myszką. 


