
Przygotowanie dobrej prezentacji 
Przykłady 
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Kolor, styl i rozmiar czcionki 

• Czy możesz z łatwością przeczytać to pytanie? 

 

 

• Unikaj wymyślnych czcionek 
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Kolor, styl i rozmiar czcionki 

• Czcionka: TIMES NEW ROMAN, TAHOMA 

 

• Kolor czcionki: czarny  

 

• Tło: białe 

 

• Rozmiar czcionki: większy od 20 (nagłówki – 44, tekst – 32)  

 

 



Atlas energii wiatrowej jest najnowszym dodatkiem do zestawu danych udostępnionych 

przez Globalny Atlas IRENA (International Renewable Energy Agency – 

Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej) - mapą energii odnawialnej. Narzędzie 

to stosuje modelowanie w skali mikro, by wyłapać zmienność prędkości wiatru w małej 
skali, co pozwala na lepsze szacowanie. Gdy rozważane są lokalizacje farm 

wiatrowych, deweloperzy wybierają naturalnie obszary z najwyższymi prędkościami 
wiatru. W bazach danych, które wskazują na średnie prędkości wiatru na dużych 

obszarach, odchylenia prędkości wiatru ze względu na przeszkody terenowe  

o niewielkiej skali, jak wzgórza, czy grzbiety, nie są uchwycone, co powoduje, że dane 

są nieco niższej jakości.  Atlas energii wiatrowej może zapobiec temu niedoszacowaniu, 

podaje on trzy mapy wizualizujące prędkości wiatrów na trzech różnych wysokościach 

na wybranym obszarze oraz zapewnia narzędzia, by generować i eksportować dane  

i statystyki, np. róże wiatru i rozkład prędkości wiatru. 

 

Atlas energii wiatrowej świata  
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Atlas energii wiatrowej świata  



Tytuły 

Tytuł 
 

•Nagłówek 
• Podtytuł 

• Podtytuł 
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Podtytuł 
Podtytuł 

 

 

Nagłówek 

Podtytuł 
Podtytuł 
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Siła podmuchu wiatru generalnie mogłaby być wyrażona jako 
wyrzut przepływu powietrza przez turbinę wiatrową przy 

prędkości V, której energia kinetyczna mogłaby być obliczona 
na podstawie równania 
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Obrazy 
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Tabele 



Zbyt 
szczegółowe 

informacje nie 
powinny się 
znaleźć na 
slajdach 



Czy możesz 
rozszyfrować 
ten diagram? 

 



Czy możesz 
przeczytać, 

co jest 

napisane  
na planie? 



Mapa myślowa 

By Useamuse (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons 
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