
Wstęp

Od wielu lat istnieje olbrzymia luka w edukacji 
studentów kierunków przyrodniczych. Absolwen-
ci potrafią z lepszymi lub gorszymi wynikami ana-
lizować dane, przygotowywać prace magisterskie 
lub, jak w przypadku doktorantów, pisać publika-
cje. Jednak jak pokazują obserwacje z seminariów  

magisterskich, warsztatów studenckich czy też w koń-
cu z wielu krajowych, ale i zagranicznych konferencji 
naukowych, brakuje przygotowania do klarownego 
przekazywania treści w formie referatów lub poste-
rów. Należy też podkreślić, że podobne umiejętności 
są przydatne nie tylko w przypadku mniej licznej 
grupy studentów, która zainteresowana jest przyszłą 
pracą naukową, ale jest bardzo przydatny w wielu 
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innych zawodach i staje się obecnie cenna umiejęt-
nością oczekiwaną przez wielu pracodawców. Nie 
bez powodów wprowadzono element autoprezentacji  
w ramach egzaminu dojrzałości. Niedawno został 
on jednak niestety wycofany z programu matur.  
W przypadku studentów i doktorantów te złe nawyki 
przenoszą się niestety na ich dalszą pracę, są utrwala-
ne i powodują dalsze przekazywanie złych rozwiązań. 
Choć za sprawą większej dostępności i różnorodności 
programów służących do tworzenia prezentacji mul-
timedialnych, czy też różnych programów graficz-
nych z pewnością nastąpił pewien skok jakościowy 
w prezentacjach studentów i doktorantów to jednak 
nie zmieniło to liczby ważnych błędów popełnianych 
przy podobnych okazjach. W efekcie często obser-
wujemy referaty dotyczące bardzo ciekawego tematu 
lub badania wykonane dużym nakładem pracy, a jed-
nocześnie ich wynik zaprezentowany na seminarium 
czy studenckiej konferencji zupełnie nie przebijają 
się do słuchaczy. O potrzebie nauki podobnych umie-
jętności świadczy też niesłabnąca już od ponad dzie-
sięciu lat popularność wymyślonych na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim Warsztatów Technik Prezentacji 
Naukowych (OAK – Obóz Atrakcyjnych Konwenty-
kli). W kolejnych latach było one organizowane przez 
studentów kół naukowych oraz doktorantów z Uni-
wersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu  
w Białymstoku czy Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza. Pewne informacje na temat prezentacji 
można też odnaleźć w nowszych wydaniach książki 
Januarego Weinera „Technika pisania i prezentowa-
nia przyrodniczych prac naukowych”. Brak jest jednak 
syntetycznego przewodnika, który nie tylko pokazał-
by właściwy kierunek przygotowywania wystąpień 
publicznych ale i wskazał najważniejsze błędy. Bez 
względu na rodzaj wystąpienia należy również pa-
miętać o kilku uniwersalnych zasadach, dzięki którym 
nasza prezentacja będzie przystępna dla słuchaczy  
i jednocześnie poprawnie przygotowana. Spełni ona 
wówczas najważniejszą funkcję, jaką przed nią sta-
wiamy – zaznajomi odbiorcę z treściami, które chcie-
liśmy przekazać.

Cel prezentacji i rodzaj odbiorcy

Zanim jakiekolwiek wystąpienie zostanie przygo-
towane należy się zastanowić jaki cel ma prezentacja  
i co mają powiedzieć słuchaczom poszczególne slaj-
dy. Jeżeli prezentacja ma charakter krótkiego donie-
sienia, lub jest opracowaniem wyników własnej pracy, 
np. magisterskiej jest ona najczęściej bardziej zwarta 
i zawiera często wykresy oraz różnego rodzaju dane 

liczbowe. Gdy jest to przeglądowy referat dotyczący 
jakiegoś zagadnienia jest on zwykle dłuższy i ma cha-
rakter bardziej ogólny. Nieco inaczej mogą wyglądać 
prezentacje dydaktyczne. Nastawione są one na prze-
kazanie konkretnych wiadomości a stopień ich przy-
swojenia często jest potem sprawdzany i oceniany. 
Powinny się w  nich znaleźć schematy jasno ilustru-
jące problem, a wiadomości szczególnie istotne mogą 
być podkreślone, np. kolorem czcionki lub jej pogru-
bieniem. W prezentacji dydaktycznej mogą czasem 
pojawiać się większe bloki tekstowe np. definicje, 
trudne terminy wraz z ich wyjaśnieniem, a nawet bar-
dzo złożone wzory matematyczne. Wszystkich tych 
elementów dopuszczalnych, a nawet koniecznych  
w prezentacji dydaktycznej, należy jednak unikać  
w pozostałych typach wystąpień.

Ważne jest także, aby dostosować prezentację do 
odbiorcy. Jeżeli na sali będą siedzieć osoby dobrze 
orientujące się w tematyce wystąpienia, można po-
kusić się o bardziej specjalistyczną terminologię oraz 
zminimalizować lub zrezygnować z bardziej ogólnej 
części wprowadzającej. W przeciwnym wypadku gdy 
mamy do czynienia ze słuchaczami, którzy mają nie-
wielkie obeznanie z tematem lub nawet z dziedziną 
nauki należy w miarę możliwości uprościć słownic-
two oraz dobrze przygotować wstęp i jasno zaprezen-
tować wnioski lub podsumowanie.

Kompozycja i układ slajdów

Kompozycja każdego slajdu musi być przemyśla-
na, ponieważ każdy slajd może mieć zupełnie inny cel,  
a wiec może bazować na innym sposobie przekazu. 
Podobnie jest z układem całej prezentacji. Powinien 
on w miarę możliwości przebiegać od wstępu o cha-
rakterze ogólnym, aż a do bardziej szczegółowych 
informacji. Ważne jest też, aby prezentacje podsumo-
wać lub przedstawić wnioski z niej płynące w przy-
padku gdy prezentowane są wyniki własnych badań.

Z reguły najbardziej konserwatywny jest slajd 
tytułowy. Można umieścić na nim zdjęcie lub pro-
sty rysunek nawiązujący do tematu. Slajd tytułowy 
musi spełniać dwie funkcje. Musi być estetyczny  
i nieprzeładowany, a jednocześnie powinien informo-
wać o tytule prezentacji oraz autorze. Na slajdzie tym 
jest także miejsce na umieszczenie logo instytucji, 
z której wywodzi się autor. Animacje na takim slaj-
dzie mogą się pojawić jedynie w bardzo wyjątkowych 
sytuacjach. Jako drugi w kolejności można umieścić 
slajd, na którym w punktach nakreślony zostanie plan 
prezentacji. Nie zawsze jest on konieczny i sprawdza 
się głównie w przypadku dłuższych referatów, w któ-
rych poruszanych jest kilka różnych wątków.
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Trzecim typem slajdu jest slajd kończący pre-
zentację. Możemy ją zakończyć slajdem, który jest 
zestawieniem najważniejszych wniosków i zgrab-
nie podsumowuje wystąpienie. Będzie on widocz-
ny jeszcze przez jakiś czas po tym, gdy skończymy 
mówić, w czasie zadawania pytań przez słuchaczy. 
Można też zakończyć prezentację prostym slajdem  
z napisem „Dziękuję za uwagę” lub ładnym elemen-
tem graficzny np. zdjęciem ilustrującym temat. Moż-
na tu sobie pozwolić na element humorystyczny, rów-
nież najlepiej związany z tematem pracy. Na slajdzie 
końcowym mogą też znaleźć się krótkie podziękowa-
nia dla osób, które w jakiś sposób pomogły autorowi 
w przygotowaniu badań lub referatu, a także informa-
cje o źródłach finansowania projektu badawczego.

Na slajdach wstępnych lub prezentujących meto-
dykę możemy niekiedy umieścić cytowania najważ-
niejszych, absolutnie kluczowych prac stanowiących 
tło teoretyczne prezentowanych wyników i przedsta-
wić je w formie krótkiej wstawki np. (Kowalski 2006 
Nazwa czasopisma). Nie podawajmy jednak na koń-
cowym slajdzie spisu tych publikacji ani ich pełnych 
tytułów. Możemy mieć taki zestaw przygotowany na 
osobnych kartkach i dać go bardziej zainteresowa-
nym osobom już po zakończeniu referatu.

Planując układ naszej prezentacji powinniśmy go 
bardzo dobrze przemyśleć. Na początek bardzo do-
brze jest gdy dowiemy się jaki jest rozmiar ekranu, na 
jakim będzie wyświetlana prezentacja. Pozwoli to na 
odpowiednie dobranie wielkości czcionek oraz ilu-
stracji tak, aby były one czytelne dla odbiorcy. Dobrze 
jest również zapytać jaką wersję programu wykorzy-
stują organizatorzy. Należy pamiętać, że większość 
ludzi to w dużym stopniu wzrokowcy i dobrze jest 
podpierać wypowiadane zdania krótkimi tekstami lub 
ilustracjami, w taki sposób, aby korespondowały one 
ze sobą. Należy unikać sytuacji gdy to, co mówimy  
w danej chwili nie pokrywa się treścią slajdu. Słu-
chacz w takiej sytuacji gubi się i najczęściej nie zapa-
miętuje niczego z przekazywanych informacji.

Komponując slajd trzeba pamiętać o dobraniu 
czcionki odpowiedniej wielkości oraz o rozsądnym 
gospodarowaniu przestrzenią. Na jednym slajdzie 
powinno się zminimalizować ilość tekstu i ograni-
czyć go do niezbędnych informacji prowadzących 
niejako naszą wypowiedź. Lepiej jest zrezygnować  
z części tekstu niż wykorzystać zbyt małe litery. Poza 
tym długiego tekstu i tak nikt nie zdąży przeczytać, 
natomiast będzie on odwracał uwagę od wypowiedzi  
i w rezultacie do odbiorcy nie dotrze informacja, któ-
rą chcieliśmy przekazać.

Pamiętajmy też, że jeżeli daną informację możemy 
przekazać zdjęciem lub kolorowym schematem prawie 

zawsze będzie to lepsze niż nawet najlepiej przygo-
towany i zredagowany tekst. Dobierając ilustracje 
pamiętajmy, że nie są one jedynie dekoracją, ale mu-
szą coś znaczyć i o czymś informować. Gdy prezen-
tujemy mapy lub schematy muszą one być bardzo 
czytelne, nie przeładowane zbyt dużą liczbą kolorów  
i opisów, a legenda powinna pozwolić odbiorcy bardzo 
szybko zorientować się w tym, co schemat przedsta-
wia. W prezentacji nie numerujemy też ilustracji, tak 
jak się to robi w publikacjach. Nie powinny się w niej 
znaleźć napisy takie jak Fot. 1. czy Tab. 1., a także na-
zwiska autorów fotografii. Lepiej umieścić nazwiska 
w podziękowaniach na końcu. Slajdy powinny mieć 
natomiast klarowny i dobrze widoczny nagłówek.

W miarę możliwości nie powinno się także stosować 
zbyt wielu tabel, zwłaszcza z dużą ilością danych licz-
bowych. Gdy pokazanie tabel jest nieuniknione, należy 
wybrać najważniejsze wartości, o których chcemy mó-
wić  i zaznaczyć je np. czcionką większą, pogrubioną 
lub innego koloru. Pamiętajmy też, że nawet bardzo 
prosty wykres będzie łatwiejszy w odbiorze niż jaka-
kolwiek tabela. Bardzo ważnym elementem jest też ko-
lorystyka slajdów. Dobierając kolor tła należy kierować 
się kilkoma zasadami. Po pierwsze należy pamiętać, że 
kolor, który ładnie wygląda na ekranie komputera może 
wyglądać gorzej po jego projekcji z rzutnika na ekran. 
Więc jeżeli nie wiemy z jakiego sprzętu będziemy ko-
rzystać lepiej jest dobrać bardziej neutralny kolor tła, 
taki który nie zmieni się znacząco w przypadku go-
rzej działającego rzutnika. W takich sytuacjach dobrze 
sprawdzają się kolory czarny lub biały.

Gdy mamy pewność, że przekłamania kolorów 
na rzutników multimedialnym są niewielkie, może-
my wykorzystywać inne kolory lub stosować jako 
tło fotografię. Należy unikać kolorów jaskrawych: 
czerwieni, fioletów czy żółci, gdyż męczą one wzrok 
odbiorcy. Lepiej sprawdza się też tło jednolite, gdyż 
litery są wtedy wyraźnie widoczne. Gdy wykorzystu-
jemy zdjęcie dobrze jest wybrać taki obraz, na którym 
nie występują zbyt duże kontrasty np. ciemnozielony 
las i jasne, błękitne niebo. Dobranie odpowiednie-
go koloru czcionki, który byłby widoczny zarówno 
na ciemnym, jak i jasnym tle, będzie wtedy bardzo 
trudne, natomiast ze względów estetycznych lepiej 
nie stosować na jednym slajdzie różnych kolorów 
czcionek. Zdjęcie można też odpowiednio przerobić  
np. poprzez jego delikatne przymglenie lub rozja-
śnienie, tak aby widoczne było to, co na nim jest, ale 
jednocześnie pozwalało na czytelną prezentację na 
slajdzie czcionek i schematów.

Bardzo ważna jest też konsekwencja w doborze ko-
lorów. O ile slajd tytułowy oraz kończący prezentację 
może wyglądać inaczej, o tyle kolejne slajdy prezentacji 
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powinny być tego samego koloru. Również kolory-
styka czcionek, typ czcionki i jej wielkość oraz rodzaj 
wypunktowania czy sposób animacji tekstu powinny 
być takie same na wszystkich slajdach odpowied-
nio dla nagłówków slajdów, tekstu w punktach czy 
w przypadku podpisów do zdjęć. Można stosować 
niekiedy wyróżnienia w tekście, gdy chcemy zwró-
cić uwagę słuchacza na szczególnie ważny termin 
czy określenie. Wtedy dobrze sprawdzają się bardziej 
jaskrawe kolory czcionki, które będą wykorzystane 
tylko dla podkreślenia jednego słowa lub zdania. Do-
bierające kolorystykę czcionek należy też pamiętać, 
aby były one dobrze widoczne na tle slajdu.

Ważnym elementem są także animacje. Należy 
jednak pamiętać aby wykorzystywać je w miarę moż-
liwości oszczędnie i w miejscach, które rzeczywi-
ście tego wymagają. Przeładowana animacjami pre-
zentacja może być po prostu irytująca dla odbiorcy  
i dodatkowo dekoncentruje też samego prowadzące-
go, który musi cały czas pilnować, aby uruchamiać 
nowe efekty. Wykorzystując animacje, podobnie jak 
w przypadku kolorów i kompozycji slajdu, musimy 
być konsekwentni i wykorzystywać do danego typu 
obiektów te same typy animacji. Pamiętajmy też, że 
często najlepsza jest prostota i bardziej czytelna jest 
prezentacja pozbawiona animacji lub zawierająca  
jedynie pojedyncze animowane elementy.

Sposób mówienia i mowa ciała

Rozpoczynając prezentację powinniśmy się przed-
stawić i nawiązać w jakiś sposób do tytułu na slaj-
dzie rozpoczynającym prezentację. Gdy zostaliśmy 
już przedstawieni, np. przez osobę prowadząca sesję, 
nie powinniśmy powtarzać swojego nazwiska, tylko 
przejść do wprowadzenia. Gdy prezentacja jest częścią 
jakiegoś cyklu lub przed nami były też inne wystąpie-
nia można jednym zdaniem odnieść się do nich, jeżeli 
tematyką były zbliżone do naszej prezentacji. Ważne 
jest, aby w czasie prezentacji być zwróconym w kie-
runku słuchaczy i jedynie w wyjątkowych sytuacjach, 
gdy chcemy zaakcentować jakiś element slajdu lub 
zwrócić uwagę na coś ważnego, możemy skierować 
się w kierunku ekranu. W takiej sytuacji pomaga usta-
wiony naprzeciwko mówcy ekran komputera, na który 
można zerkać podczas zmieniania slajdów utrzymując 
jednocześnie poczucie kontaktu z salą. Gdy jesteśmy 
zdenerwowani dobrze jest wybrać sobie jakąś osobę 
na widowni i starać się mówić do niej. Nie powinni-
śmy mówić do ekranu lub opuszczać głowy. Prezen-
tacja powinna być powiedziana płynnie, nie wolno 
jest czytać zarówno treści wypisanych na slajdzie, 
jak i wcześniej przygotowanego tekstu. W każdej 

sytuacji powoduje to złe wrażenie. Mówić należy 
spokojnie unikając jednak monotonii, a szczególnie 
ważne elementy można akcentować zmianą intona-
cji głosu. Należy też pamiętać, aby wcześniej dobrze 
przećwiczyć prezentację. Z reguły czas trwania wystą-
pienia jest ściśle określony. Szczególnie w przypad-
ku prezentacji krótkich, 10–15 minutowych bardzo 
ważne jest ścisłe trzymanie się wyznaczonego czasu.

Gdy mówimy starajmy się kontrolować naszą gesty-
kulację. Zbyt silna gestykulacja może odwracać uwagę 
słuchacza. Dobrze jest w takie sytuacji korzystać ze 
wskaźnika. Po pierwsze pozwala nam on na wskaza-
nie czegoś na slajdzie, a po drugi zajmuje nasze dłonie.  
W toku prezentacji mogą się zdarzyć pomyłki lub prze-
języczenia. Jeżeli dotyczyły istotnych elementów nale-
ży je poprawić, ale nie przepraszając przy tym w zbyt 
rozbudowany sposób. Gdy pojawi się problem tech-
niczny, jakaś animacja lub film nie działają tak, jak to 
zaplanowaliśmy, nie powinniśmy do tego ciągle wracać 
przypominając, że coś się nie udało. Tracimy wówczas 
cenny czas, jeszcze bardziej powodując dekoncentrację 
słuchaczy, natomiast najczęściej niczego już nie zmieni-
my. Lepiej jest zakończyć dobrym wrażeniem, niż być 
zapamiętanym jako ten, który mówił ciągle, że coś mu 
się nie udało lub, że nie spodziewał się akurat tej wersji 
programu. Wina w takich wypadku najczęściej leży po  
stronie prelegenta.

Ważny jest również budżet czasowy całej prezen-
tacji. Nie musimy poświęcać na każdy slajd takiej sa-
mej ilości czasu. Niektóre slajdy np. takie, na których 
są jedynie fotografie mogą być omówione krócej, na 
inne możemy poświęcić nieco więcej czasu. Należy 
jednak pamiętać, aby nie zatrzymywać się zbyt dłu-
go na omawianiu jednego slajdu. Jest to monotonne  
i najczęściej powoduje znudzenie słuchacza.

Złe wrażenie robi także bardzo szybkie przeskaki-
wanie ze slajdu na slajd. Nawet jeśli są to tylko ilu-
stracje musimy dać odbiorcy kilka sekund na ich obej-
rzenie. Nie powinno się też omijać slajdów w czasie 
prezentacji np. w momencie, gdy nagle zdajemy sobie 
sprawę, że chcemy z nich zrezygnować. Takie ele-
menty powinny być zaplanowane wcześniej, a zbędne 
slajdy nie powinny znaleźć się w prezentacji.

W toku wystąpienia możemy niekiedy wykorzy-
stywać dowcipy i inne akcenty humorystyczne. Może 
sobie na nie pozwolić bardziej doświadczony mówca 
lub osoba, która czuje się w temacie bardzo swobod-
nie. Mogą one rozładowywać atmosferę. Nie należy 
jednak stosować ich zbyt często. Zwykle jeden lub 
dwa takie przerywniki to maksimum. Wbrew pozo-
rom nie jest prawdą, że jeżeli temat jest ciekawy, to 
zawsze się obroni i zostanie wysłuchany i zapamię-
tany. Nawet mniej interesujące zagadnienia dobrze  
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zaprezentowane z pewnością bardziej przykują uwa-
gę i napotkają szerszy oddźwięk wśród słuchaczy, niż 
nawet najciekawszy temat zaprezentowany chaotycz-
nie i z kiepsko przygotowaną prezentacją.

Postery i plakaty

Innym typem prezentacji są postery i plakaty. Ten 
typ prezentacji zakłada mniejszą interakcję pomię-
dzy autorem a odbiorcami. Tylko sporadycznie zda-
rza się aby autor musiał omawiać dodatkowo swój 
poster ustnie. W takiej sytuacji musimy w krótkim, 
najczęściej nieprzekraczającym pięciu minut czasie 
nakreślić cele prezentacji, najważniejsze wyniki oraz 
główne wnioski. Poster jest najczęściej stosowany do 
prezentacji konkretnych wyników badań. Może jed-
nak mieć charakter dydaktyczny lub informacyjny.  
W każdym z tych przypadków zasady jego tworzenia 
są jednak podobne.

Po pierwsze należy dobrać odpowiedni format. 
Najczęściej stosowanym jest format B1 (70x100cm). 
W miarę możliwości należy unikach formatów, w któ-
rych szerokość jest większa od długości. Najczęściej 
jest duży problem z przyczepieniem takich posterów 
do przygotowanych przez organizatorów powierzch-
ni. Coraz częściej zdarza się też, że organizatorzy in-
formują uczestników o formatach jakie będą obowią-
zywały na danej konferencji.

Na górze plakatu powinien się znaleźć tytuł na-
pisany dużymi literami w taki sposób, aby stanowił 
dobrze widoczny nagłówek. Przy formacie B1 mi-
nimum to czcionki wielkości od 60 do 70 punktów. 
Pod tytułem powinny znaleźć się dobrze widoczne 
nazwiska oraz afiliacja, napisane czcionką mniejszą 
niż ta użyta w tytule, ale nadal większą niż reszta 
tekstu na plakacie. Gdy poster jest prezentowany na 
dużej konferencji można po bokach tytułu umieścić 
zdjęcia autorów. Pomogą one zainteresowanym oso-
bom zlokalizować autorów, aby np. zadać im jakieś 
pytania. Jest to również miejsce, w którym może się 
znaleźć logo instytucji, którą reprezentujemy. Gdy 
poster ma charakter dydaktyczny lub informacyjny  
i jest np. elementem wystawy, nazwiska autorów moż-
na umieścić w jego dolnej części, mniejszą czcionką. 
Informują one wtedy z reguły bardziej o tym, kto jest 
autorem technicznej strony plakatu. Bardzo często  
w takich przypadkach można też w ogóle zrezygno-
wać z umieszczania nazwisk.

Przygotowując poster należy też pamiętać, że czło-
wiek czyta od lewej do prawej, i od góry do dołu, wstę-
pu spodziewa się na górze a wniosków i podsumowania 
na dole. Ograniczenie ilości tekstu na posterze jest 
jeszcze ważniejsze niż w przypadku prezentacji  

ustnych. Na konferencji posterów może być kilkaset  
i nikt nie jest w stanie przeczytać długich tekstów, 
nawet na wybranych posterach, które go szczególnie 
interesują. Czytelność jest tu jeszcze ważniejsza, niż 
w przypadku prezentacji, ponieważ poster najczęściej 
nie jest omawiany i czytający sam musi wszystko 
zrozumieć. Poster ma na celu sygnalizowanie wyni-
ków. Powinien zawierać krótki wstęp z nakreślonymi 
celami badan. Reszta wyników w jak największym 
stopniu powinna być zilustrowana, przedstawiona 
na schematach, czytelnych wykresach i fotografiach 
oraz mapach, a tekst powinien być zminimalizo-
wany lub w ogóle nieobecny. Dobrze, aby metody  
(np. statystyczne) wynikały z prezentowanych wy-
kresów i ilustracji. Unikamy wtedy konieczności ich 
opisywania w zwartym bloku tekstowym. Jeżeli już 
musimy coś opisać, wykorzystujmy do tego punkty. 

Wszystkie zasady dotyczące kolorystyki i czcionek 
są takie same, jak w przypadku prezentacji. Czcionki 
i schematy muszą być odpowiedniej wielkości (lepiej 
za duże niż za małe), aby każdy łatwo je przeczytał. 
Legenda musi być wyraźna, nieskomplikowana, a uży- 
te (np. na wykresach) kolory powinny wyraźnie się 
od siebie różnić. Ważne jest również to, aby tło nie 
przeszkadzało w odczytaniu treści, podobnie jak  
w prezentacjach. Unikajmy ciemnych czcionek na ciem- 
nym tle oraz jasnych na jasnym tle. Nawet gdy na ekra-
nie komputera obraz wygląda w miarę dobrze, po wy- 
drukowaniu prawie na pewno będzie mało czytelny. 

Układ plakatu powinien płynnie prowadzić wzrok 
odbiorcy. Unikajmy sytuacji gdy np. najpierw pre-
zentowana jest część metod, potem trochę wyników, 
a następnie niespodziewanie ponownie pojawiają się 
fragmenty metod. Na końcu należy umieścić klarow-
ne jasne wnioski i podsumowanie, które najlepiej za-
prezentować w kilku punktach. Ważne jest też, aby 
przy drukowaniu plakatu wykorzystany był papier, 
który jest stosunkowo odporny na blaknięcie.

Abstrakty

Nieodłącznym elementem prezentacji na konfe-
rencjach, warsztatach czy seminariach jest przygo-
towanie abstraktu. Jest to zwięzły tekst, w którym 
powinniśmy zawrzeć cele, podstawowe wyniki oraz 
wnioski. Warto pamiętać, że abstrakt wystąpienia 
konferencyjnego ma trochę inną funkcję niż abs-
trakt w artykule naukowym. Powinien on stanowić 
w dużym stopniu swoistą reklamę wygłaszanej pre-
zentacji. Po jego przeczytaniu odbiorca powinien 
być zorientowany nie tylko w temacie wystąpienia. 
Zwłaszcza na dużych konferencjach, gdzie mamy do 
czynienia z licznymi wystąpieniami, abstrakt powinien 
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przede wszystkim przyciągać słuchaczy i zachęcać 
ich do wysłuchania referatu.

Układ abstraktu jest bardzo prosty i składa się  
z tytułu, nazwisk autorów, afiliacji oraz właściwego 
tekstu. Wytyczne edytorskie zwykle są podawane 
przez organizatorów. Dotyczą one wielkości i rodzaju 
czcionki, interlinii oraz przede wszystkim liczby zna-
ków. Zawsze należy ściśle przestrzegać tych wskazó-
wek. Abstrakt jest naszą wizytówką, widoczną zanim 
słuchacze zdążą nas poznać osobiście. Dlatego nale-
ży dołożyć wszelkich starań, aby jego treść oraz wy-
gląd były poprawne. Warto również w tym wypadku 
zwrócić uwagę na objętość tekstu. Zwykle abstrakt 
nie powinien przekraczać połowy strony standardo-
wego maszynopisu (czcionka 12, odstępy 1,5, mar-
ginesy 2,5 cm). Pamiętajmy jednak, że krótszy tekst 
wcale nie oznacza tekstu gorszego. Wręcz przeciwnie. 
Jeśli potrafimy opisać nasze wystąpienie w bardzo 
syntetyczny sposób przyniesie to z pewnością tylko 
same korzyści. Książka abstraktów na konferencji 
może składać się z kilkudziesięciu lub nawet kilkuset 
tekstów, a naszym celem powinno być sprawienie, 
że potencjalni słuchacze zdążą ten tekst przeczytać,  
a jednocześnie będzie on na tyle interesujący i kla-
rowny, że zachęci ich do wysłuchania referatu.

Przy edycji tekstu nie należy używać klawiszy 
enter, tabulator, spacja w celu zwiększenia odległo-
ści pomiędzy blokiem tekstu. Może to utrudnić or-
ganizatorom jego ostateczne przygotowanie do dru-
ku. Wygodą dla organizatorów jest także odbieranie 
abstraktów, które w nazwie pliku mają nazwisko  
i imię autora. Pozwala to łatwiej porządkować nad-
syłane prace i eliminuje ewentualne przeoczenie.  
O ile organizatorzy nie zadecydują inaczej powinni-
śmy nazwać je właśnie w taki sposób. Wśród wielu pli-
ków bardzo łatwo zawieruszyć te o podobnej nazwie  
np. abstrakt2013.

Pamiętajmy też o takich podstawowych zasadach 
jak typy czcionek oraz interpunkcja. Przykładowo 
przy wymienianiu w tekście łacińskich nazw gatun-
ków powinniśmy pamiętać o zapisywaniu ich czcion-
ką kursywą np. Chironomus plumosus, podczas gdy 
polską nazwę zapiszemy bez pochylenia czcionki. 
Należy pamiętać, aby nie stosować jej przy jednost-
kach taksonomicznych wyższego rzędu. Kursywę 
możemy również używać przy pisaniu np. tytułów 
książek czy nazw wystaw lub projektów, w ramach 
których prowadzone były badania. W przypadku uży-
wania cudzysłowów należy pamiętać, że w języku 

polskim cudzysłów otwierający znajduje się na dole, 
natomiast zamykający na górze. Zazwyczaj komuni-
kujemy się z organizatorami konferencji, warsztatów, 
seminariów na drodze internetowej, przy pomocy 
korespondencji mailowej. Dobrze jest mieć adres 
mailowy, który w swoim loginie nie zawiera okre-
śleń powszechnie uważanych za infantylne np. dziu-
basków5000@, kwiatuszków@, czy pączuszków@. 
Na pewnym etapie studiów czy pracy naukowej 
wskazane jest używanie loginów zawierających imię 
lub nazwisko właściciela. W abstrakcie nie dodaje 
się bibliografii, jak również nie należy umieszczać  
w nim słów kluczowych. Spis literatury może pojawić 
się wyjątkowo, a jego obecność jest uzależniona od 
decyzji organizatorów danej konferencji. Na koniec 
warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny, a często 
pomijany zwyczaj. Po napisaniu abstraktu dobrze jest 
dać go do przeczytania znajomej osobie, komuś kto 
obiektywnie spojrzy na nasz tekst. Nie tylko sprawdzi 
on czy nie ma w nim błędów, poprawi stylistykę czy 
interpunkcję, ale może też zwrócić uwagę na to czy 
skutecznie przekazaliśmy cele i wnioski naszej pracy. 
Zazwyczaj czytając prace napisaną przez siebie, nie 
zauważamy wielu błędów. Ponadto jesteśmy skłonni 
stosować skróty myślowe, które dla odbiorcy mogą 
nie być czytelne.

Pomimo tego, że niektóre z opisanych w tym opra-
cowaniu zasad mogą wydawać się czytelnikowi oczy-
wiste, to jednak okazuje się, że są one powszechnie 
łamane. Organizatorzy konferencji nagminnie dostają 
od uczestników abstrakty sformatowane niezgodnie  
z wytycznymi, często przekraczające zalecaną obję-
tość lub zawierające cytowania prac. Prezentacje na 
konferencjach niejednokrotnie są za długie i prele-
genci muszą je przerywać w środku wystąpienia, lub 
szybko przeskakują do slajdu z końcowymi wnio-
skami. Nieczytelne, przeładowane tekstem postery 
są stałym elementem konferencji zarówno tych stu-
denckich jak i dużych sympozjów specjalistycznych. 
Podobnie jest z chaotycznymi prezentacjami, w któ-
rych liczne animacje i jaskrawe kolory zaciemniają 
całkowicie przekazywane treści. Wszystkie osoby, 
które chcą poprawić swoje umiejętności prezentacji 
wyników zachęcamy więc do analizy wyżej przedsta-
wionych zasad i sugestii, nawet gdy wydają się one 
z pozoru trywialne, oraz sprawdzenie czy faktycznie 
znalazły one odzwierciedlenie w przygotowywanych 
przez nie wystąpieniach.
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