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Microsoft PowerPoint 

Podstawowy 

Opis 

Kurs Microsoft PowerPoint ma na celu przekazanie umiejętności codziennego wykorzystywania 

programu Microsoft PowerPoint do tworzenia prezentacji. Uczestnik szkolenia nauczy się dobrych 

technik prezentacji oraz metod wykorzystywanych w tworzeniu profesjonalnych wystąpień. 

Czego Cię nauczymy 

Przejścia i Animacje SmartArt 

Przejścia i animacje w programie PowerPoint 

powodują, że tworzona prezentacja staje się 

dynamiczniejsza. Uczestnik szkolenia nauczy się 

jak efektywnie i efektownie wykorzystywać te 

narzędzia w tworzeniu prezentacji. Można na 

przykład sprawić, że litery będą efektownie 

wpadać na ekran, lub można utworzyć grafikę 

SmartArt z wchodzącymi kolejno grupami tekstu. 

Obiekt SmartArt w programie PowerPoint to nic 

innego jak diagram organizacyjny. Należy 

pamiętać, że większość osób jest wzrokowcami 

i każdy obiekt graficzny znacznie bardziej 

przykuje uwagę widza niż nawet najbardziej 

wysublimowany tekst. Wstawianie grafiki 

SmartArt w naszych prezentacjach spowoduje 

również to, że nasze wystąpienie stanie się dużo 

bardziej interesujące. 

Tabele i wykresy 
 

Program PowerPoint pozwala na umieszczanie 

w prezentacji zarówno tabel, jak i wykresów. Oba 

elementy mogą być wstawiane przy użyciu 

narzędzi dostępnych w samym PowerPoint, 

a także z innych programów pakietu MS Office. 

Dzięki temu możemy wklejać gotowe tabele 

z programów Word i Excel. z tego ostatniego 

możemy także przenosić wykresy. 
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Program szkolenia 

1. Schemat prezentacji 

• Układ slajdu 

• Wprowadzanie i formatowanie tekstu 

• Kopiowanie i wklejanie formatowania 

• Narzędzia tekstowe 

• Formatowanie tła 

• Stopka slajdu 

• Hiperłącza i akcje 

2. Wstawianie grafiki i rysowanie 

• Zrzut ekranu 

• Wstawianie obrazów z pliku 

• Położenie, kolejność, kopiowanie i usuwanie 

obiektów 

• Formatowanie obiektów 

• Umieszczanie tekstu w kształtach 

3. Animacje i przejścia 

• Przejście slajdu 

• Rodzaje animacji 

4. Tabele, wykresy i diagramy  

• Tworzenie tabel 

• Tworzenie wykresów w programie PowerPoint 

• Tworzenie diagramów 

• Kopiowanie tabel i wykresów z Excela 

5. Filmy i dźwięki Wstawianie tabeli, 

rysowanie 

• Umieszczanie na slajdzie plików wideo 

• Metody dodawanie do prezentacji dźwięków 

i plików muzycznych 

6. Wzorce slajdów 

• Modyfikacje wzorców slajdów 

• Symbole zastępcze (zawartość, tekst, wykres, 

tabela itp.) 

7. Drukowanie i zapisywanie prezentacji 

Autokształty 

• Sposoby wydruku prezentacji 

• Typy plików 

8. Przygotowanie wystąpienia w programie 

PowerPoint 

• Uruchamianie prezentacji i przełączanie 

slajdów 

• Sterowanie prezentacją 

 

9. Dobre praktyki podczas tworzenia 

prezentacji  

• Tekst na slajdzie (ilość, wielkość) 

• Planowanie treści 

• Infografiki zamiast tekstu 

• Przejrzystość prezentacji 
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Czas trwania 
1 dzień (8 godzin) 

Certyfikat 
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose sp. z o. o. 

Cena szkolenia 
449 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

1 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez Certyfikowanego Trenera Microsoft (MCT) 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej – roczny dostęp do platformy szkoleń online 

 wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu 

 rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia  

 pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności 

przez okres 3 miesięcy 

 całodzienny serwis kawowy oraz lunch 

 

 


