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Jak korzystać z Narakeet? 

Narakeet to bezpłatna aplikacja, która w kilka minut zamieni prezentację Power Point w wideo. 

Narrator przeczyta w wybranym języku informacje, które zostaną zamieszczone w miejscu na notatki 

poniżej slajdów.  Uwaga! Narrator nie przeczyta tekstu zamieszczonego tylko na slajdach. 

Link do aplikacji: https://www.narakeet.com/ 

 

Podstawowe informacje: 

• możliwość przygotowania bez rejestracji wideo z maksymalnie 20 slajdów (do 10 MB, czas 

trwania maksymalnie 120 sekund na jeden slajd), 

• każdy może stworzyć w krótkim odstępie czasu do 5 filmów bez konieczności logowania się do 

aplikacji,  kolejnego dnia możemy ponownie przygotować następne wideo,   

• po zarejestrowaniu bezpłatnie możemy stworzyć filmy do 50 slajdów (do 100MB). 

Naszą pracę z aplikacją rozpoczynamy od przygotowania prezentacji Power Point. Jeśli materiały 

tworzymy wspólnie z uczniami na dysku Google, należy je po zakończeniu działań pobrać i zapisać na 

dysku komputera jako prezentację Power Point. 

 

https://www.narakeet.com/
https://www.narakeet.com/
https://www.narakeet.com/


   

Autor: Celina Świebocka  

 

Na slajdach powinny pojawić się tylko najważniejsze informacje, a opisy w notatkach poniżej.  

 

Jeśli poniżej slajdów nie pojawia się miejsce na dodanie tekstu, wówczas należy na dolnym pasku 

rozwinąć Notatki.   

 

W przypadku braku opcji dodania notatek z dolnego paska, w zakładce Widok klikamy na Notatki lub 

Strona Notatki i wstawiamy tekst. 
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Jeśli prezentację tworzymy na dysku Google i miejsce na wpisanie notatek jest niewidoczne, należy 

wybrać zakładkę Widok i odznaczyć Pokaż notatki.  

 

Po przygotowaniu prezentacji, przechodzimy do strony https://www.narakeet.com/ i klikamy 

w przycisk Create a video now. 

 

Następnie wybieramy From a presentation. 

 

 

https://www.narakeet.com/
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W punkcie 3. klikamy na Upload a file – pobierz prezentację z dysku komputera. 

 

Kolejno dodajemy z dysku naszego komputera odpowiednią prezentację. 

 

Następnie program pobiera dodane slajdy.  
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Gdy niektóre z naszych slajdów nie będą zawierały treści w notatkach, wówczas pojawi się komunikat. 

Możemy  edytować prezentację i dodać ponownie do Narakeet. Jeśli celowo nie zamieściliśmy na nich 

treści, należy wybrać Ignore warnings i przejść dalej.  

 

Po załadowaniu slajdów pojawiają się do wyboru cztery funkcje: 

• Edit settings - edycja nagrania, 

• Create the video – tworzenie nagrania w języku angielskim bez dopasowania prędkości, 

muzyki i lektora, 

• Preview audio – podgląd nagrania, 

• Upload new version – możliwość dodania nowej wersji prezentacji. 

W celu dostosowania funkcji narratora wybieramy Edit settings. 
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Następnie z dostępnej listy języków wybieramy ten, w którym zamieściliśmy notatki. Do wyboru jest 

również język polski. Pozostałe funkcje to tempo czytania oraz muzyka w tle.  

 

W tym miejscu możemy dostosować: 

• Size – wybór rożnych rozmiarów wideo; 

• Language – wybór języka narratora;  

• Voice – wybór głosu, w języku polskim dostępny głos damski i męski, w języku angielskim 

dostępnych jest 9 głosów. Klikając na strzałkę obok, możemy wysłuchać przykładowej 

wypowiedzi; 

• Volume – wybór tonu -  cichy, normalny i głośny; 

• Speed – tempo wypowiedzi - powolne, normalne i szybkie; 

• Music – wybór podkładu muzycznego, można pobrać własne nagranie z dysku komputera lub 

wyłączyć muzykę w tle; 

• Subtitles – wybór napisów w wideo, automatycznie ustawiony jest brak napisów. 

 

 

 

 



   

Autor: Celina Świebocka  

Po wygenerowaniu nagrania, możemy je przejrzeć przed zapisaniem. Wybieramy wówczas przycisk 

Prewiev. Następnie wybieramy Create video i czekamy, aż wideo zostanie utworzone. 

 
 

 

Gotowy film można edytować Improve video oraz pobrać na dysk komputera. Jeśli zamkniemy 

przeglądarkę, będziemy musieli przejść etap tworzenia filmu od początku. Nawet po utworzeniu konta 

w aplikacji program nie zapisuje przygotowanych filmów. Należy je bezpośrednio po wygenerowaniu 

pobrać je na dysk komputera, wybierając Download.   
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Klikając na przycisk Improve video możemy przed pobraniem nagranie edytować lub dodać inną 

prezentacje, wybierając w tym celu Upload a new version.  

 

Tak przygotowany film możemy przesłać uczniom, zamieścić na kanale YouTube dodać do dysku 

Google lub do książeczki Book Creator.  

 

 

  

 


