
PosterMyWall: www.postermywall.com 

PLAKAT W KILKA MINUT 

PosterMyWall to strona internetowa, która umożliwia błyskawiczne tworzenie pięknych 

plakatów, kartek, ogłoszeń i ulotek. Można wykorzystać dostępne szablony, tła i 

kliparty lub przesłać własne zdjęcia i je edytować, dowolnie zmieniać i dodawać tekst. 

Program udostępnia duży wybór efektownych czcionek. Gotową pracę można ściągnąć 

na dysk i wydrukować. Program jest łatwy w obsłudze i darmowy (w wersji 

podstawowej). 

ZAKŁADAMY KONTO 

 

Po kliknięciu strzałki w prawym górnym rogu wchodzimy na stronę rejestracji, gdzie 

tworzymy konto i logujemy się do programu. 

 

www.postermywall.com


PRACA Z PROGRAMEM 

Z lewej strony górnej belki znajduje się przycisk START A PROJECT - po jego 

rozwinięciu mamy do wyboru kilka opcji. Możemy rozpocząć tworzenie plakatu, kolażu, 

kalendarza lub pocztówki z własnymi zdjęciami. 

Najwygodniej jest chyba skorzystanie z opcji POSTER. Po jej kliknięciu otworzy się 

panel wyboru rodzaju plakatu, który będziemy edytować. Opcja SEE MORE (jeszcze 

więcej) pozwoli na wybór właściwego szablonu ze wszystkich motywów. 

 

 

 

Kolejny przycisk na belce - TEMPLATES - umożliwia rozpoczęcie pracy od wyboru 

szablonu. Wszystkie motywy podzielone są na kategorie tematyczne, które ułatwiają 

selekcję. Możemy skorzystać z jednego z zaproponowanych tematów (najczęściej 

związanego z aktualną porą roku) lub przejrzeć wszystkie (All templates). 

 

 

 

Trzecia opcja umożliwia rozpoczęcie pracy od wyboru tła – BACKGROUNDS. Tutaj 

wybieramy jedynie tło plakatu, a resztę tworzymy samodzielnie. 

 

Kalendarz 

Plakat 

Kolaż 

Pocztówka 



 

 

TWORZENIE PLAKATU 

Klikamy w przycisk Start a Project i z rozwijanej listy wybieramy POSTER. 

 

Otwiera się panel wyboru rodzaju plakatu, który będziemy edytować. Klikamy w opcję 

SEE MORE (JESZCZE WIĘCEJ). Podobny efekt uzyskamy klikając duży zielony 

przycisk po prawej stronie ekranu CREATE YOUR POSTER NOW. 

 



Po lewej stronie mamy do wyboru szereg tematów, np. Event Flyers (ulotki o 

wydarzeniach), Christmas (Boże Narodzenie), Halloween i wiele innych. Gdy 

wybierzemy kategorię, pojawi się lista plakatów możliwych do wyboru. Jeśli nie 

znajdziemy potrzebnej nam kategorii możemy skorzystać z wyszukiwarki (nad spisem 

kategorii). Wystarczy wpisać interesujący nas temat i otrzymamy odpowiednie 

szablony. Po wybraniu szablonu i kliknięciu w przycisk CREATE otworzy się nam panel 

edycji. 

 

 

Górna belka zawiera także różne opcje doboru tła i szablonu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Solid background 

- wybieramy 

jednolity kolor tła. 

Color fade - 

dwukolorowy, cieniowany 

motyw kolorystyczny tła. 
Stock photo background – 

wyszukiwanie tła w internecie. 

Image 

background- do 

wyboru tła – 

fotografie 

podzielone 

tematycznie. 

Upload a background - 

możliwość zaimportowania 

swojego obrazka z 

komputera jako tła. 



Aby stworzyć własny plakat wybieramy jeden z szablonów i klikamy na dole Create. 

Przechodzimy do pulpitu roboczego, gdzie dostosowujemy szablon do własnych 

potrzeb. Kliknięcie w każdy element gotowego szablonu uaktywnia go i umożliwia 

zmianę. 

 

Z lewej strony znajduje się panel narzędzi, za pomocą których możemy dodać własne 

zdjęcia, ozdobny tekst, obrazki i tło.  

 

 Add photo - dodasz swoje zdjęcie z  komputera. 

 Add text - możesz wpisać swój tekst (nie wszystkie 

czcionki mają polskie znaki). 

 Add fancy text – dodaj fantazyjny tekst. Tutaj na 

podglądzie można sprawdzić, czy czcionka generuje 

polskie znaki. 

 Add clipart – dodawanie klipartów. Po kliknięciu tego 

przycisku otworzy się wyszukiwarka, do której wpisujemy angielską nazwę 

potrzebnego obrazka lub kategorii i po chwili możemy wybierać spośród tysięcy 

darmowych klipartów. Dwukrotnie klikamy wybrany obrazek i już mamy go na 

naszym plakacie. 

 Add stock photo – wyszukiwarka zdjęć w internecie (podobnie, jak klipartów) 

 Change background – możliwość zmiany tła.  

 Undo – cofnięcie ostatniego ruchu. 

 Redo – powrót do poprzedniej pozycji. 

 



W prawym panelu znajdują się narzędzia do obróbki zdjęć, obrazków i napisów. Po 

kliknięciu dowolnego obrazka uaktywniają się różne możliwości ich edycji. Oto one. 

 

 Bring to front - przesuń na wierzch 

 Send to back - wyślij do tyłu 

 Duplicate – duplikowanie wybranego elementu 

 Remove – usuwanie niepotrzebnego elementu 

 Przesuwak - ustawianie stopnia wyrazistości 

elementu - od wyblakłego do wyraźnego 

 

 Crop - przycinanie zdjęcia lub obrazka 

 Replace photo - zamień zdjęcie – powracamy do 

wyszukiwarki 

 

 No Edge Effect - różne efekty obramowania 

 No Drop Shadow - cieniowanie 

 No Antique Effect - postarzanie obrazka 

 No Posterize Effect - zmiana barw obrazka (w stylu 

Warhola) 

 No Glow - dodatkowa poświata 

 No Border - ramki  

 

W prawym panelu można także edytować napisy: wybrać czcionkę, jej wielkość, 

justowanie, odległość między literami, kolor. Pamiętajmy, że nie wszystkie czcionki 

posiadają polskie znaki.  

Tutaj wpisujemy nasz tekst 

 

Dobieramy styl napisu 

 

Wybieramy czcionkę 

 

Dopasowujemy kolor tekstu  i 

ewentualne efekty 

 

Ustalamy położenie napisu 

 

Dodajemy dodatkowy cień do napisu 

 



Pobieranie gotowej pracy 

Gdy zakończymy pracę i chcemy ją zapisać, klikamy przycisk z ikonką dyskietki -

Download (górna belka po prawej stronie). Tu pojawią się dwie opcje płatne i jedna 

bezpłatna - Free. Tam klikamy w DOWNLOAD i zapisujemy w swoim komputerze. 

Dziękujesz za możliwość zamieszczenia plakatu na Facebooku (No thanks). 

 

Nasze prace możemy wykorzystać do wykonania wyjątkowego, niepowtarzalnego 

kalendarza. 

 

Powodzenia! 

 


