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Kurs Prezi 

Opis 

Jeśli prezentacje przygotowane w oparciu o PowerPointa wydają Wam się nudne, musicie poznać 

Prezi. Prezentacje w Prezi oparte są na rozmieszczeniu treści na planszy-mapie (może to być obraz, 

mapa mentalna lub szereg okienek – slajdów) i wirtualnej podróży po niej, dzięki zbliżeniom 

i oddaleniom poszczególnych jej fragmentów według określonej ścieżki. 

Zapraszamy na Kurs PREZI – prezentacje już nigdy nie będą nudne! 

Czego Cię nauczymy 

Elemnty graficzne Wersja web i desktop 

Teksty, zdjęcia, filmy i treści innego rodzaje są 

umieszczane na płótnie (przestrzeni 2.5D), 

z możliwością grupowania w ramkach. Autorzy 

mogą następnie wyznaczać względną wielkość 

i wzajemne położenie wszystkich obiektów 

prezentacji, a także przemieszczać je i zmieniać 

ich rozmiar. 

Tworzenie prezentacji w wersji 

przeglądarkowej, jak i desktopowej przebiega 

w taki sam sposób. W obu przypadkach mamy 

do dyspozycji gotowe szablony oraz 

możliwość rozpoczęcia prezentacji od zera. 
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Program szkolenia 

1. Wprowadzenie 

• Co należy wiedzieć przed kursem? 

• Czemu Prezi jest dobre? 

• Różnice między Prezi i MS PowerPoint 

2. Przed rozpoczęciem 

• Planowanie prezentacji 

• Opcje podstawowe 

3. Rodzaje Prezi 

• Edytor Online 

• Prezi Desktop 

4. Zapoznanie się z programem 

• Tworzenie konta internetowego 

• Tworzenie nowej prezentacji 

• Poruszanie się po programie 

5. Edycja pierwszej Prezi 

• Korzystanie z kreatora motywów 

• Kolorystyka RGB 

• Tło 3d – jak je rozumieć? 

• Import z programu MS PowerPoint 

• Podstawy edytora CSS dla Prezi 

6. Dodawanie dodatkowych 

elementów i treści 

• Tworzenie tekstu 

• Rysowanie linii i strzałek 

• Wykorzystanie zakreślacza 

• Wstawianie symboli i kształtów 

• Dodawanie łącza internetowego 

i diagramów 

7. Organizacja 

• Warstwy elementów 

• Grupowanie elementów 

8. Wstawianie elementów 

muzycznych, wideo i obrazów 

• Filmy z Youtube.com i dysku 

• Obrazy z wyszukiwarki Google i dysku 

• Efekty dodatkowe obrazów 

• Podkład muzyczny do całej prezentacji 

• Efekty dźwiękowe do poszczególnych 

elementów ścieżki 

9. Ścieżka i animacje 

• Dodawanie nowych elementów ścieżki 

• Edycja kolejności wyświetlania 

elementów 

• Animacja wybranych elementów 

10. Odtwarzanie i publikowanie naszej 

Prezi 

11. Drukowanie 
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Czas trwania 
1 dzień | 6 godzin zajęć 

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

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

2 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia 

 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 

 

 


