
Alchemia

skutecznej

prezentacji
Notatki z warsztatu

2022Marek Matysiak

Listopad 2022



Skuteczna prezentacja

Jednym z istotnych faktów z jakich powinniśmy sobie zdać sprawę, zanim 
przejedziemy do szczegółów projektowania skutecznej prezentacji, to jej rola.



Dobrze skonstruowana prezentacja służy mówcy jako wzmocnienie przekazu, 
wsparcie przemówienia i, swego rodzaju, wizualny akompaniament towarzyszący 
wypowiadanym słowom, czy opowiadanym treściom i historiom.


Death by PowerPoint to określenie definujące zanudzenie widowni „na śmierć” 
poprzez prezentację (niekoniecznie skonstruowaną w PowerPoincie). Może to być 
spowodowane wieloma czynnikami wynikającymi ze słabego przygotowania 
mówcy, jednak w wielu przypadkach listę „grzechów” po stronie złej prezentacji 
można sprowadzić do następujących elementów

 slajdy pełne tekstu (tzw. „ściana” tekstu)
 czytanie ze slajdów
 dezorientujące grafiki
 brak angażującej narracji,
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Zaczynaj z wizją końca

Jak to zrobić?

Jak rozpocząć?

Spoglądając w kierunku swojej przyszłości mamy w głowie nieco mglisty obraz 
tego gdzie chcielibyśmy dojść, co osiągnąć, co zdobyć. I mimo, że te wizje są  
w naszej głowie, to jednak ciężko jest wyciągnąć z tego konkretny plan działania  
i co kiedy powinno zostać zrobione.



Jednak kiedy spoglądamy na nasze dotychczasowe życie, to dojście do punktu  
w którym jesteś teraz można z łatwością spisać jako plan działania. Widzisz 
poszczególne przełomowe punkty na swojej drodze i jesteś w stanie połączyć je  
z kolejnymi na drodze. Ale to nie działa w drugą stronę.



Z tego powodu, zaczynając z wizją końca swojej prezentacji, czy w tym przypadku, 
jej struktury i celów jakie ma do osiągnięcia jesteś w stanie ułożyć bardziej 
przejrzysty plan działania.


 Zastanów się nad tym, co twoja prezentacja ma osiągnąć  
i jakie cele ma spełnić – jaki jest jej kluczowy cel

 Dodawaj kolejne ważne elementy prezentacji, które chcesz  
poruszyć w swoim wystąpieniu, czy na spotkaniu

 Na koniec zacznij wypełniać przestrzenie między tymi punktami  
wszelkimi szczegółami i detalami, które chcesz, aby znalazły się 
w twojej prezentacji. Po prostu wypełnij luki.
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Cele prezentacji

Tworząc strukturę swojej prezentacji zacznij od określenia jej celu.  
Może w tym pomóc poniższa kategoryzacja prezentacji  
ze względu na jej cel.



Perswazyjn

 Zaraź innych swoją ide
 Sprzedaj produk
 Zaproponuj rozwiązani
 Wywołaj zmianę 


Narracyjn

 Zainspiruj widowni
 Podziel się histori
 Sprowokuj do myśleni
 Podziel się doświadczeniem 


Objaśniając

 Podziel się wiedzą/daj wykła
 Podziel się informacj
 Wyjaśnij proce
 Poinformuj o zmianach


Cele prezentacji
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Żółte karteczki

Kiedy przejdziesz już przez te kroki nadchodzi czas na prawdziwą zabawę. 

Wyłącz komputer, odłóż telefon, uporządkuj biurko, zamknij notatnik, odłóż książki 
na półkę i wyjmij żółte karteczki – im mniejsze tym lepsze… ale również  
bez przesady. 


Zacznij pisać na nich o czym chcesz powiedzieć – korzystaj z rzeczy które masz  
w głowie, nie zaglądaj zbytnio do innych pomocy. To proces kreatywny, gdzie 
dosłownie „wyrzucasz” z siebie pomysły. Nie myśl na razie nad strukturą.  
Możesz jedynie pamiętać, że twoja prezentacja ma posiadać wstęp,  
rozwinięcie i zakończenie. I to według tej kategorii porządkuj pomysły  
o rzeczach, którymi chcesz się podzielić.



Idea żółtych karteczek jest świetna z tego powodu, że masz dość ograniczone 
miejsce na notatki. Zazwyczaj możesz tam umieścić jedno krótkie zdanie i 
ewentualny szkic tego, co chcesz przekazać wizualnie. Jeśli twój pomysł  
nie mieści się na jednej kartce, to znak, że powinien zostać rozbity na dwie  
części (czyli docelowo będą to dwa slajdy – ale o tym będzie jeszcze później).  


Grupuj swoje karteczki linearnie i chronologicznie – gdzie chcesz o nich 
powiedzieć, ale nie przywiązuj też do tego teraz zbytniej uwagi.



Karteczki można naklejać na biurko lub na ścianę, jeśli chcesz, aby zostały na 
trochę dłużej. Alternatywnym sposobem jest wykorzystanie tablicy korkowej  
lub tekturowej opdkładki, na której będzie wystarczająco dużo miejsca  
na 30-40 karteczek.
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Opór

Być może ta część tworzenia prezentacji wydawać się tobie zbędna na samym 
początku. Być może po prostu nie masz nią czasu, bo terminy, bo inne zadania, bo 
szef, bo klienci, itd. STOP! Jest to najważniejsza część procesu i jeśli przez nią nie 
przejdziesz z należytą uwagą, to będzie miało to wpływ na końcowy efekt.



Należy też zrozumieć, że ta niechęć jest naturalną obroną umysłu który wchodzi  
w tryb kreatywny. Podążając za Stevenem Pressfield’em i jego książką The War of 
Art, jest to opór, który po prostu chce Cię zatrzymać.

Pamiętaj o tym, kiedy najdzie cię ochota, to pominięcia tego kroku, bo przecież jest 
taki trywialny, a ty jesteś już gotów, do tego, aby tworzyć slajdy, a nie bawić się w 
przyklejanie karteczek na ścianie, czy kartoniku.


PS - Jeśli jeszcze nie znasz tej książki to polecam ją tobie bardzo mocno.



         Wersja polska 

         Wersja oryginalna (angielska) 

Oporu nie da się zobaczyć, dotknąć, usłyszeć ani powąchać. 

Ale da się go odczuć. Doświadczamy go jako pole energetyczne 
promieniujące od pracy kreatywnej. Jest siłą odpychającą. Jest 
negatywny. Jego celem jest odepchnięcie nas, odwrócenie 
uwagi i powstrzymanie od wykonywanej pracy.


Steven Pressfield
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Warstwa 
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Warstwa narracji

Właściwie ułożona warstwa narracyjna wyznacza ształt prezentacji i pozawala  
na formowanie poszczególnych jej elementów w zamierzonym kierunku.

Podchodząc do kwestii związanych z budowaniem narracji powinniśmy  
w pierwszej kolejności skupić się na zbudowaniu obrazu mówcy i do tego celu 
możesz skorzystać z narzędzia jakim jest trójkąt retoryczny. Jest to narzędzie 
budowania argumentów przedstawione w Retoryce Arystotelesa. 


Ethos – skupia się na wiarygodności mówcy i na podkreśleniu jego ekspertyzy, w 
budowaniu zaufania, wiarygodności, czy profesjonalizmu.

Pathos – odnosi się do emocjonalnego wpływu na widownię poprzez 
wykorzystywanie właściwych narzędzi językowych.

Logos – to podpieranie się argumentami, danymi i faktami, które w logiczny 
sposób potwierdzają to, o czym mówimy.


Ethos

Pathos Logos

Trójkąt retoryczny
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Warstwa narracji

Konstrukcja dramatu klasycznego to, pięcio-aktowe podejście do budowania 
narracji. Każda historia powinna mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Opierając 
się na analizie dramatu klasycznego możemy wyszczególnić pięć aktów i można je 
przedstawić za pomocą poniższego diagramu.


Wprowadzenie

Rozw
ój a

kcji

Punkt 
kulminacyjny

Rozwiązanie akcji

Zakończenie

Konstrukcja dramatu klasycznego
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Warstwa narracji

Współczesna struktura budowania narracji

Innym przykładem budowania warstwy narracyjnej jest skorzystanie z modelu 
stworzonego przez Nancy Duarte – ekspertkę w dziedzinie projektowania 
prezentacji. Otóż przeanalizowała ona ponad 100 najbardziej znaczących 
przemówień i prezentacji w historii i wyciągnęła z niej poniższy schemat.

Nakreśl obraz

obecnej 

rzeczywistości.


Zaprezentuj kontrastującą treść, 
zmieniającą się między tym Jak jest  
i tym Jak może być.


Zakończ prezentację  
na wyższej płaszczyźnie, 
niż rozpocząłeś, gdzie 
widownia rozumie 
nagrodę w przyszłości.


Jak jest

Jak może być

Jak jest

Jak może być

Jak jest

Jak może być

Jak jest

Nagroda: Jak będzie
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Kompozycja 

slajdu
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Jeden slajd, 

jedna idea.

Najważniejsza zasada kompozycji slajdu:
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Kompozycja slajdu

Lubimy rzeczy geometryczne. Nasz umysł lubi rozpoznawać wzory i kształty. 
Lubimy też, kiedy coś prowadzi nasz wzrok i podpowiada nam zależności  
budowane za pomocą hierarchii, ważności, czy kolejności elementów. 

Jako ludzie, posiadamy również wrodzone wyczucie estetyki i jesteśmy  
w stanie rozpoznać harmonię i ład, w zestawieniu z ich brakiem.

Dlatego ważne jest, aby slajdy projektowanej prezentacji były estetyczne, 
harmonijne i dawały poczucie ładu. Wpływa to nie tylko na odbiór samej 
prezentacji, ale podświadomie, są one przenoszone na osobę mówcy.

Estetyka, harmonia i ład
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Ustawienia slajdu

Kompozycję slajdu powinniśmy zacząć od zdefiniowania jego wielkości.  
Domyślne wartości nie są zazwyczaj wystarczające i bezpieczną regułą jest 
ustawienie jego wielkości na 1920 px x 1080 px. 



Pomimo tego, że PowerPoint korzysta z jednostek w centymetrach, to wpisując 
wielkości w pikselach (1920 px dla szerokości i 1080 px dla wysokości) zostanie 
przetłumaczone to na centymetry.

Projektowanie > Wielkość slajdu

pikseli
1920 x 1080
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Siatka modułowa

Typograficzna siatka modułowa to układ złożony z pionowych i poziomych linii, 

które dzielą slajd na określoną liczbę pojedynczych modułów. Moduły te można

z sobą grupować, co pozwalaja na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji 

odnośnie rozmieszczenia poszczególnych elementów. 

Co to takiego?

Przykłady siatek modułowych

Margines

Kolumna Wiersz Moduł 3-kolumnowy

na całą wyskość

Moduł 5-kolumnowy

na wyskość 5 wierszy

Przestrzeń między kolumnami

Układ 8 kolumn Układ 12 kolumn
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Pliki w formacie SVG do pobrania

Gotowe siatki

Aby nie przechodzić przez cały proces tworzenia siatki od podstaw 
przygotowałem dla ciebie gotowe pliki wektorowe, które możesz użyć w 
PowerPoint lub w innym programie do prezentacji.



Wystarczy nanieść je na główny slajd wzorcowy (master slide), a następnie dodać 
w miejsca poziomych i pionowych linii prowadnice. W PowerPoint możesz to 
zrobić następująco

 Kliknij prawym przyciskiem myszy w puste miejsce na slajdzie, a następnie  
z menu kontekstowego wybierz opcję Siatka i prowadnice > Dodaj prowadnicę 
poziomą/pionową (Grid and guides > Add horizontal/vertical guide

 Dodana prowadnica pojawi się na samym środku - możesz ją tam zostawić, bo 
te środkowe też są przydatne

 Aby zduplikować prowadnicę najedź na nią kursorem myszy i kiedy zobaczysz, 
że kursor zmienił kształt przeciągnij ją w żądane miejsce mając jednocześnie 
wciśnięty klawisz ALT/OPTION

 Czynność powtarzasz tyle razy, ile razy chcesz zduplikować prowadnicę.




Poniżej linki do gotowych siatek do pobrania:



Siatka 8-kolumnowa      Siatka 12-kolumnowa
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Jeszcze prostsze siatki

Rozszerzenie do PowerPoint

Jeśli korzystasz z PowerPoint i masz możliwość zainstalowania do niego 
rozszerzenia to poelcam Ci skorzystanie z darmowego rozszerzenia, którego jedną 
z opcji jest tworzenie siatki modułowej w kilku krokach

 Przejdź na stronę https://www.brightcarbon.com/brightslide

 Zainstaluj rozszerzenie

 Po instalacji w górnym menu PowerPoint pojawi się dodatkowa zakładka 
BrightSlide. Znajdź rozwijalne menu Guides i wybierz opcję  
Create Guides > Add to Maste

 Zobaczysz dodatkowe okno w którym dodajesz marginesy, ilość kolumn, 
odstęp między kolumnami i ilość wierszy. Możesz pominąć dodawanie odstępu 
dla wierszy. 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Siatka modułowa

Dobrą praktyką jest korzystanie z siatki wykorzystywanej przy projektowaniu stron 
internetowych, czyli 12-kolumnowej. Taka siatka pozwala na organizowanie treści i 
grafik według poniższych układów

 2 równe kolumny (6 + 6 kolumn
 3 równe kolumny (4+4+4 kolumny
 4 równe kolumny (3+3+3+3 kolumny
 6 równych kolumn (2+2+2+2+2+2 kolumny
 12 równych kolumn



Pamiętaj – nie musisz ograniczać się do tworzenia modułów symetrycznych. 
Pobaw się również asymetrią i zastosuj np. podział 6-kolumnowy po lewej stronie  
i 2 x 3-kolumnowy po prawej.  

Podsumowanie
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Siatka modułowa
Przykłady rozłożenia treści
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Typografia

2022Alchemia prezentacji



Wybór fontu

Jeśli nie posiadasz z góry narzuconych zasad dotyczących wyboru fontu, 

to korzystaj z tych najprostszych – Arial, Helevetica, Poppins, Montserrat.



Nie używaj fontów takich jak Calibri (domyślny font w PowerPoint, który często jest 
widziany w słabych prezentacjach). Nie używaj również Times New Roman.  
Mimo, że jest to całkiem dobrze zaprojektowany font, to jego wszędobylskość, 
szczególnie w pismach urzędowych, sprawia, że posiada on niezbyt dobre 
konotacje – nie chcesz tego. 



Dodatkowo, korzystaj raczej z fontów bezszeryfowych (sans-serif), które nie 
posiadają ozdobników na zakończeniach liter. Podczas gdy fonty szeryfowe są 
dobrym wyborem przy treściach drukowanych – badania pokazują, że łatwiej 
czyta nam się teksty drukowane z tym rodzajem fontów, tak dla ekranów, 
zdecydowanie lepszym wyborem jest korzystanie z fontów bezszeryfowych, 
ponieważ ich proste zakończenia są łatwiejsze w czytaniu na ekranach.


Szeryfowy
Georgia Helvetica

Bezszeryfowy
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Propozycje fontów

Arial

Helvetica

Poppins

Montserrat IBM Plex Sans

Roboto Oswald

pangrampangram.com


Katalog Google Fonts:

Studio Pangram Pangram:

 fonts.google.com


Jeśli potrzebujesz jakiegoś oryginalnego fontu, to możesz też zajrzeć na stronę 
Google Fonts, gdzie wszsytkie dostępne fonty mogą być wykorzystywane 
niekomercyjnie i komercyjnie.

A jeśli ten katalog to za mało i chcesz nzaleźć coś jeszcze bardziej oryginalnego, to 
polecam ci stronę kanadyjskiego studia Pangram Pangram, które tworzy piękne 
fonty i można z nich korzystać do woli przy projektach niekomercyjnych. 
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Najmniejszy rozmiar fontu

Jeśli nie masz z góry narzuconych rozmiarów typografii do użycia w prezentacji  
to przy wcześniej zdefiniowanej rozdzielczości slajdu 1920 pikseli na 1080 pikseli, 
bezpieczną regułą, której warto się trzymać jest używanie najmniejszego rozmiaru 
fontu w okolicach 40 pt. Dzięki temu zyskujesz pewność, że treści będą dobrze 
widoczne dla wszystkich. 



Przy standardowych ustawieniach wielkości slajdu najmniejszym rozmiarem 
powinno być 30 pt.


Mając zdefiniowany rozmiar tekstu treści - czyli najmniejszy jaki będzie używany w 
twojej prezentacji masz swój bazowy font. Załóżmy, że jest to właśnie 40 pt. 

Zatem jaki rozmiar fontu powinien zostać użyty dla tytułu slajdu, który, bazując na 
regule kontrastu, powinien wyraźnie różnić się od tekstów treści? 



Jedna z reguł typografii mówi o tym, aby podwajać każdą następną wartość 
wielkości fontu, dzięki czemu zachowasz dobrą hierarchię wielkości.

Zatem 30 x 2 daje nam 60. I jest to wielkość dla tytułów slajdów. Ale potrzebujesz 
jeszcze czegoś większego dla slajdu tytułowego, bądź do wyeksponowania 
jakiegoś cytatu, czy innej ważnej informacji na slajdzie. 60 x 2 daje nam 120 i jest to 
wielkość, którą możesz zastosować. Jeśli okaże się, że 120 to zbyt duża wartość, 
odejmij o niej wartość najmniejszego fontu, co daje nam 90 i masz wówczas 
wielkości, po których będziesz się poruszać.
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Najmniejszy rozmiar fontu

Mając zdefiniowany rozmiar tekstu treści, czyli najmniejszy jaki będzie używany 

w prezentacji, masz swój bazowy rozmiar font. Załóżmy, że jest to właśnie 40 pt. 



Zatem jaki rozmiar fontu powinien zostać użyty dla tytułu slajdu, który, bazując na 
regule kontrastu, powinien wyraźnie różnić się od tekstów treści? 



Jedna z reguł typografii mówi o tym, aby podwajać każdą następną wartość 
wielkości fontu, dzięki czemu zachowasz dobrą hierarchię wielkości.



40 x 2 daje nam 80. I jest to wielkość dla tytułów slajdów. 



Ale potrzebujesz jeszcze czegoś większego dla slajdu tytułowego, bądź do 
wyeksponowania jakiegoś cytatu, czy innej ważnej informacji na slajdzie. 



80 x 2 daje nam 160 i jest to wielkość, którą możesz zastosować.  


Jeśli okaże się, że 160 to zbyt duża wartość, odejmij o niej wartość najmniejszego 
fontu, co daje nam 120 i masz wówczas cztery wielkości, po których możesz 
bezpiecznie się poruszać.
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PS

Nie bój się 
ogromnych 
fontów!
Przyciągają uwagę i łamią dotychczasowy rytm – 
takie kompozycje mogą okazać się skuteczne,  
jeśli chcesz przyciągnąć większą uwagę,  
badź podkreślić lub zaakcentować 

coś niezwykle ważnego.
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Interlinia

Kolejną istotną wartością dla fontów jest wysokość linii tekstu. Generalna zasada 
mówi o tym, że im większy odstęp między liniami (do pewnego momentu 
oczywiście), tym łatwiej jest nam czytać treści. Wysokość linii tekstu taka sama jak 
wysokość fontu sprawi, że tekst będzie zbity i czytający będzie musiał poświęcić 
więcej skupienia, aby nie zgubić się w liniach, ponieważ są one bardziej zwarte. 

Większe rozstrzelenie wysokości linii (między 120, a nawet 150%) sprawi, że tekst 
ten będzie łatwiejszy w szybkim czytaniu. Natomiast jest to również zależne od 
rodzaju fontu który wybierzesz – dla fontu Arial interlinia 120% (1.2) będzie 
wsytarczająca, podczas gdy np. dla fontu Poppins, podobny efekt  
osiągniesz przy interlinii 140% (1.4)


Arial 24 pt, interlinia 120% (1.2) Poppins 24 pt, interlinia 140% (1.2)

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Etiam velit 
est, finibus vel iaculis vitae, placerat 
vitae purus. Fusce tristique, orci in 
eleifend mattis, lectus purus venenatis 
nulla, ut lacinia tellus tortor nec urna. 
Sed sit amet tellus pretium, ornare 
massa sit amet, venenatis nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Etiam 
velit est, finibus vel iaculis vitae, 
placerat vitae purus. Fusce 
tristique, orci in eleifend mattis, 
lectus purus venenatis nulla, ut 
lacinia tellus tortor nec urna. Sed 
sit amet tellus pretium, ornare 
massa sit amet, venenatis nulla.

2022Alchemia prezentacji



Szerokośc pola tekstowego

Unikaj szerokości na cały slajd. Aby skutecznie przeczytać taki akapit potrzebujemy 
skupienia, aby nie zgubić linii, którą czytamy. I tak jak ma to sens w np. książkach, 
które raczej czytamy ze skupieniem, tak w tekstach, których nie mamy tuż pod 
nosem i wymagają od nas bardziej skanowania tekstu, aniżeli jego dogłębnego 
czytania, lepiej wykorzystać mniejszą szerokość.


Wersy pomiędzy 30 a 45 znaków pozwalają nam bardzo szybko przeskanować 
tekst. Jednak nie powinna być używana do dłuższych tekstów, ponieważ zbyt 
często będziemy musieli przechodzić do następnej linii. Zatem jeśli opisujesz jakieś 
krótkie punkty to korzystaj z tej szerokości.

Wersy pomiędzy 50, a 80 znaków uznawane są za optymalne dla czytania na 
ekranach. Wszystko powyżej 80 znaków na wers powinno być zarezerwowane dla 
książek i dłuższych form pisanych, gdzie czytelnik może skupić się tylko i wyłącznie 
na czytaniu.


Wersy pomiędzy 30, a 45 znaków 
pozwalają nam dość szybko skanować 
tekst. Jednak będą męczące przy 
długich tekstach, bo zbyt często 
będziemy musieli przechodzić do 
następnej linii.

Wersy pomiędzy 50, a 80 znaków 
uznawane są za optymalne dla 
czytania dłuższych tekstów na 
ekranach – np. blogi, artykuły, itp.


Wszystko powyżej 80 znaków na wers 
powinno być zarezerwowane dla 
książek i dłuższych form pisanych, 
gdzie czytelnik może dobrze skupić  
się na czytaniu.

30 – 45 znaków 50 – 80 znaków 80+ znaków

2022Alchemia prezentacji



Wyrównanie tekstu

Tutaj nie ma wielkiej filozofii – równaj tekst do lewej. I na tym mógłbym zakończyć. 
Ale możesz zacząć zastanawiać się, dlaczego nie polecam justowania tekstu, czyli 
wyrównywania go do lewej i prawej jednocześnie – przecież jest on wtedy równy z 
obu stron. Problem z justowaniem polega na tym, że tak sformatowany tekst 
tworzy nienaturalne odstępy między wyrazami. I w momencie, gdy tych linii będzie 
kilka, zaczną tworzyć się tzw. rzeki pustych miejsc – nie wygląda to estetycznie, 

a dodatkowo utrudnia czytanie, zakłócając naturalny rytm.



Wyśrodkowanie tekstu powinno też być omijane przy akapitach, jako, że początek 
każdej linii będzie zaczynał się od innego miejsca, co po prostu utrudnia nam 
czytanie. Można z niego skorzystać w niektórych przypadkach, jednak lepiej  
zostać z wyrównaniem tekstu do lewej.


Lorem ipsum dolor sit amet placerat, consectetur 
adipiscing elit. Etiam velit est, finibus vel iaculis 
vitae, placerat vitae purus. Fusce tristique, orci in 
eleifend mattis, lectus purus venenatis nulla, ut 
lacinia tellus tortor nec urna. Sed sit amet tellus 
pretium, ornare massa sit amet, venenatis nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet placerat, 
consectetur adipiscing elit. Etiam velit 

est, finibus vel iaculis vitae, placerat 
vitae purus. Fusce tristique, orci in 

eleifend mattis, lectus purus venenatis 
nulla, ut lacinia tellus tortor nec urna.

Lorem ipsum dolor sit amet placerat, consectetur 
adipiscing elit. Etiam velit est, finibus vel iaculis 

vitae, placerat vitae purus. Fusce tristique, orci in 
eleifend mattis, lectus purus venenatis nulla, ut 
lacinia tellus tortor nec urna. Sed sit amet tellus 
pretium, ornare massa sit amet, venenatis nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet placerat, consectetur 
adipiscing elit. Etiam velit est, finibus vel iaculis 
vitae, placerat vitae purus. Fusce tristique, orci in 
eleifend mattis, lectus purus venenatis nulla, ut 
lacinia tellus tortor nec urna. Sed sit amet tellus 
pretium, ornare massa sit amet, venenatis nulla.
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Nie bój się pustego miejsca

Tworząc kompozycje typograficzne bądź graficzne możemy mieć poczucie, że 
musimy zapełnić wszystkie puste miejsca do granic możliwości. No bo przecież 
jest jeszcze miejsce i slajd będzie wyglądał na pusty. Nic bardziej mylnego. Nie bój 
się slajdów z minimalną ilością informacji i dużą ilością pustej przestrzeni. Mówiąc 
najprościej, zadaniem pustej przestrzeni, tzw. white space, jest kierować wzrok 
odbiorcy tam, gdzie nie jest pusto. 



Jeśli pokażesz slajd z jednym tylko zdaniem na samym środku, to wzrok widowni 
pójdzie właśnie na to zdanie. W odwrotnej sytuacji, jeśli pokażesz ścianę tekstu, 

do tego z niejasną hierarchią i tekstem podzielonym na kilka kolumn twój odbiorca 
może poczuć się zdezorientowany nie wiedząc jaka jest kolejność i gdzie ma 
najpierw patrzeć.
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Potrzebujesz pomocy 
przy projektowaniu 
prezentacji?

Zastanawiasz się 

jak projektuję prezentacje?

Daj znać, chętnie Ci pomogę.

Poniżej linki do przykładowych projektów:



Prezentacja typu pitch deck



Prezentacja sprzedażowa




PS - ze względu na informacje objęte tajemnicą handlową 

prezentacje w portfolio zawierają treść typu „Lorem ipsum”, 

lub inny tzw. wypełniacz. 

contact@marekmatysiak.com
693 856 002

1

https://marekmatysiak.com/portfolio/pitch-deck-presentation/
https://marekmatysiak.com/portfolio/b2b-solution-presentation/

