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Plan

• Kryteria oceny

– formalne – dotyczące zawartości slajdów i 
sposobu prezentacji

– merytoryczne

• Przykłady pozytywne i negatywne



Formalne kryteria oceny

Dotyczące zawartości slajdów:

• Ustalona struktura prezentacji:

– slajd tytułowy

– slajd – plan prezentacji

– slajd – wprowadzenie (postawienie celu, misja)

– slajdy z właściwymi informacjami 

– podsumowanie



Formalne kryteria oceny

Budowa slajdów:

• Na slajdach nie wolno stosować:
• pełnych zdań

• długich akapitów/drobnej czcionki (<20pkt)

• więcej niż 7 pkt. w wyliczeniach

• wzorów (jeżeli, to objaśnić symbole we wzorze)

• rysunków bez objaśnień (zwłaszcza z tekstami po 
angielsku)

• truizmów/lania wody/tautologii



Formalne kryteria oceny

Budowa slajdów:

– slajd przypomina plakat

– animacje mają pomagać (nie rozpraszać)

– okna działających aplikacji muszą być w takiej 
rozdzielczości, aby dały się czytać

– teksty po polsku

– nagłówki nawiązują do haseł z planu prezentacji



Formalne kryteria oceny

Sposób prezentacji:

• Zakazane jest:

– czytanie zdań ze slajdów

– burczenie pod nosem (prelegent stoi i 
przemawia głośno zwrócony do sali)

– przekraczanie przydzielonego czasu –
limit 1.5-2 min. na slajd (przećwiczyć 
czas prezentacji w domu)

– spóźnianie się w dniu prezentacji



Formalne kryteria oceny

Sposób prezentacji:

• Nie należy w trakcie prezentacji:

– wkładać rąk do kieszeni (to nie USA)

– robić „eeeeeeeeeeeeeee…” więcej niż trzy razy 
w ciągu prezentacji

– pomijać już przygotowanych slajdów



Formalne kryteria oceny

Sposób prezentacji:

• Należy:

– rozumieć każde słowo i wyrażenie umieszczone 
na slajdach (ulubiona zabawa prowadzącego )

– zarezerwować czas na pytania (ok. 3-5 min.)

– sprawiedliwie podzielić materiał do prezentacji 
na poszczególne osoby, które mają prezentować



Formalne kryteria oceny

Kryteria merytoryczne

– przechodzić od ogółu do szczegółu

– dać dobre wprowadzenie, ale nie większe niż 
połowa prezentacji

– sprawiedliwie balansować wgłębianiem się w 
poszczególne aspekty tematu

– trzymać się planu prezentacji z drugiego slajdu



Przykłady (1/9)

1. Dobry plan prezentacji #1



Przykłady (1/9)

2. Dobry plan prezentacji #2



Przykłady (2/9)

8. Dobrze: elementy, na które chcemy zwrócić uwagę, są oznakowane



Przykłady (3/9)

3. Błąd – pełne zdania na slajdzie



Przykłady (4/9)

4. Błąd – pełne zdania i długie akapity 
(być może przekopiowane z jakiegoś dokumentu z sieci..)



Przykłady (5/9)

5. Błąd – brak komentarza 
(nie wiadomo na co zwrócić uwagę najbardziej)



Przykłady (6/9)

6. Błąd – brak rozbicia na podpunkty, informacje wybrane 
przypadkowo, nieuporządkowane



Przykłady (7/9)

7. Błąd – za dużo podpunktów, za drobna czcionka



Przykłady (8/9)

8. Błąd – brak treści



Przykłady (9/9)

8. Błąd: treść tylko pozornie zbieżna z tematem prezentacji



Podsumowanie

• Znalezienie materiału do prezentacji to połowa 
sukcesu

• za prezentacje będą wystawiane oceny: połowa wagi 
– spełnienie formalnych wymagań

• Slajdy muszą zostać dopuszczone do prezentacji –
przed zajęciami są przysyłane na adres: 
k.trojanowski@uksw.edu.pl

• lista tematów prezentacji dostępna na stronie www:
https://troja.uksw.edu.pl/


