
 

Ogólne zasady przygotowania oraz głoszenia  

referatu w formie prezentacji Power Point 

 

1. Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że znasz temat referatu, zakres materiału, czas na 

jego wygłoszenie. 

2. Dokładnie przeczytaj podaną lub samodzielnie znalezioną literaturę lub materiały z danego 

zakresu; przygotuj się - to Ty masz być ekspertem i to Tobie będą zadawane pytania; 

zastanów się, które informacje są naprawdę ważne, ciekawe, warte zapamiętania. 

3. Przygotuj plan wypowiedzi: 

o  wstęp – wyjaśnij o czym będziesz mówić;  

o rozwinięcie – powiedz TO;  

o zakończenie – podsumuj o czym powiedziałeś, pamiętaj o podaniu źródeł;  

 

4. Przygotuj prezentację multimedialną pamiętając o następujących zasadach projektowania 

slajdów:   

o Układ graficzny: każda plansza powinna mieć tytuł; aby slajdy były czytelne, nie powinno być 

więcej niż 5-6 linijek teksu na slajdzie; tekst powinien składać się z haseł, a nie ze zdań;  każdy 

slajd powinien mieć podobny schemat, a wstawione do niego elementy muszą być wyraźne i 

nie mogą zachodzić na siebie; wykorzystuj stopniowanie – tzn. wyświetlaj elementy slajdu 

potrzebne do prezentacji w kolejności ich prezentacji – omawiania (nie wszystkie elementy od 

razu na początku). 

o Kolorystyka projektu: kolory stosuj konsekwentnie, lecz unikaj stosowania kolorów jaskrawych 

i w skali szarości; kolorystyka i tło mają wspomagać  prezentację, a nie dominować; kontrast to 

podstawowa zasada przy dobieraniu kolorów  tekstu i tła. 

o Odpowiedni dobór czcionek: stosuj czytelną czcionkę o odpowiedniej wysokości [tytuły: 32 – 

40 pkt., tekst zasadniczy: 24 – 32 pkt.], bez zbędnych ozdobników; zadbaj, aby tekst i pozostałe 

elementy były czytelne z większej odległości; konsekwentnie używaj 1, maksymalnie  

2 rodzajów czcionek i unikaj zbyt częstych zmian wielkości czcionki – to wprowadza chaos do 

projektu.  

5. Głosząc referat NIE WOLNO CZYTAĆ treści slajdów !!! (ale skoro nie ma zdań na slajdach to 

nam to nie grozi ) 

6. Koniecznie sprawdź czy nie przekroczysz wyznaczonego czasu (zrób próbę w domu), a 

następnie wyślij mailem gotową prezentację do prowadzącego (24 godz. przed zajęciami !!!) 

7. Podczas prezentowania referatu pamiętaj o właściwych zachowaniach niewerbalnych (kontakt 

wzrokowy, postawa ciała, mimika, intonacja) i werbalnych (wyraźna artykulacja, gramatyczna 

poprawność, krótkie zdania). 


