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Seminarium online 

Jakość w projektach eTwinning 

 

Prezentacja Google 

– współpraca w chmurze na każdym etapie projektu 

 

Prezentacje Google to internetowa aplikacja, która pozwala tworzyć i formatować prezentacje oraz 

współpracować z innymi osobami. 

Tworzenie prezentacji 

Otwórz bezpośrednio ekran główny prezentacji (slides.google.com), lub przejdź po zalogowaniu do 

dysku Google. 

 

 

Kliknij na NOWY  i wybierz z listy prezentacje Google. 

https://slides.google.com/
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Na początku nadaj tytuł prezentacji. Wszystkie zmiany zapisują się automatycznie. 

 

Slajdy możesz edytować w taki sam sposób jak w prezentacji PPT. Możesz dodawać motyw po prawej 

stronie, edytować tło oraz wstawiać filmy i obrazy. Możliwy jest również import slajdów z prezentacji 

PPT. 

 

 

Import slajdów z prezentacji PPT do prezentacji na dysku Google. 

Po zapisaniu tytułu, przejdź do zakładki PLIK  i  kliknij na IMPORTUJ SLAJDY. 
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Wybierz z plików zapisanych na twoim komputerze prezentację PPT. 

 

Importuj pojedyncze slajdy (klikając na nie) lub wybierz opcję WSZYSTKIE. 

 

Zatwierdź klikając na IMPORTUJ SLAJDY 
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Usuń pierwszy slajd, pozostałe możesz podświetlając, przesuwać w górę i w dół. 

 

Następnie możesz edytować przesłane slajdy.  

Pobieranie przygotowanej na dysku Google prezentacji. 

Przygotowaną w chmurze prezentację można pobrać na dysk komputera. Przechodzimy 

również do zakładki „Pliki”. Poniżej z listy wybieramy „Pobierz”.  

 

W tym miejscu możemy zdecydować, czy pobierzemy prezentację jako plik PDF, PPT czy 

obraz. Wybieramy odpowiednią opcję i pobieramy na dysk komputera. 

 

 

Udostępnianie i współpraca z innymi 

Możesz udostępniać prezentację innym osobom, określając, czy mogą one wyświetlać, 

edytować oraz komentować te elementy. 

https://support.google.com/docs/answer/2494822
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Następnie wybieramy opcję wyświetlania lub edycji.  

 

Kopiujemy link, przechodzimy do Twinspace, wybieramy odpowiednią stronę, dodajemy treść lub  

edytujemy już założoną stronę. Następnie wklejamy link lub zaznaczamy. 
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Możemy dodatkowo zaznaczyć, wybierając „Obiekt docelowy” i następnie „Nowe okno”. Po 

kliknięciu na link zostanie otwarte nowe okno, co ułatwi pracę na przykład podczas lekcji. 

 

W inny sposób możemy osadzić naszą prezentację. Klikamy na „Plik” i  następnie na „Opublikuj w 

Internecie”.  
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Teraz możemy pobrać link do wyświetlania prezentacji lub osadzić ją na stronie w Twinspace. 

 

Osadzanie prezentacji na stronie Twinspace 

Skopiuj kod URL, przejdź do Twinspace i edytuj stronę, następnie wklej do strony skopiowany kod. 

Następnie zapisz i edytuj ponownie, dopóki prezentacja nie pojawi się na stronie. Po zapisaniu edytuj 

ponownie i kliknij na prezentację prawym przyciskiem myszki. Z okienka wybierz „Frame Properties”. 

Zmień szerokość na 100%, a wysokość na 390 i zapisz.   
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Prezentacja Google w wersji notatnik z plakatami 

 

W prezentacji Google możemy również przygotować notes, lub książeczkę z plakatami. Wchodzimy 

na „Plik”, wybieramy „Ustawienia zaawansowane”.  

 

W ustawieniach wybieramy wielkość sladów. 
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Aby przygotować na przykład format A4 do wstawienia plakatów, wybieramy opcję „Niestandardowy” 

i wpisujemy dane.  

 

 

Na początku wybierzmy z listy zamiast centymetry, program podpowiada cale. W pierwsze okienko 

wpisujemy szerokość naszej prezentacji, natomiast w drugie wysokość slajdów. Zatwierdzamy i 

sprawdzamy, czy przygotowana prezentacja spełnia nasze oczekiwania. Jeśli nie, możemy ponownie 

edytować. 

 

Na tak przygotowanej prezentacji świetnie prezentują się przygotowane przez partnerów projektu 

plakaty. Osadzamy na stronie Twinspace w taki sam sposób, jak tradycyjny rozmiar prezentacji. Jeżeli 

wybierzemy ciekawe przejście i włączymy opcję autoprezentacji, stworzymy emagazyn.  
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                                                    Powodzenia        

 


