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Jak przygotować plakat (poster) naukowy 
na Pracownię Fizyki Medycznej i Technicznej 

 
Dobry plakat naukowy charakteryzuje się treściwym przedstawieniem 
informacji i prostortą  formy. 
 
- Plakat naukowy powinien w jak nakrótszej i najbardziej treściwej formie prezentować przeprowadzone 
doświadczenia. 
 
- Treść powinna być zwięzła, ale wystarczająca do zrozumienia celu doświadczenia, sposobu jego 
wykonania oraz uzyskanych wyników. 
 
- Forma plakatu oraz sposób przedstawienia wyników powinny zachęcać do bardziej szczegółowego 
zapoznania się z jego treścią oraz do rozpoczęcia dyskusji naukowej z autorem posteru na temat 
przeprowadzonego eksperymentu i zagadnień z nim związanych. 
 
Osiągnięcie tych celów wymaga bardzo starannego przygotowania plakatu zarówno pod względem 
zawartości informacyjnej jak i formy graficznej. 
 
I. Projekt plakatu – zawartość informacyjna 

Poster naukowy posiada ściśle określoną sturkturę i powinien składać się z następujących, 
opatrzonych numeracją i nagłówkami części: 

Część tytułowa 
1. Wprowadzenie 
2. Układ do świadczalny i metody 
3. Wyniki 
4. Dyskusja i wnioski ko ńcowe 
5. Literatura 

Każda z wymienionych części plakatu powinna zawierać informacje podobne do tych, które 
umieszcza się w sprawozdaniu naukowym. Powinny one być jednak przedstawione w bardziej 
zwartej formie z zachowaniem tylko najważniejszych informacji dotyczących przedmiotu i celu 
eksperymentu, sposobu jego wykonania, uzyskanych wyników oraz wniosków końcowych 
płynących z wykonanego eksperymentu. 

W części tytułowej oprócz samego tytułu powinny się znaleźć informacje dotyczące autora 
plakatu (Rys.1.). 
 

 
Rys.1. Przykładowa część tytułowa posteru zawierająca informacje dotyczące autora plakatu. 

 
II. Projekt plakatu - układ graficzny 

1. Osoba oglądająca plakat z odległości ok. 1,5 m powinna zauważyć łatwo czytelny, 
wyróżniający się tytuł, dobrze zorganizowany, logicznie rozplanowany, przejrzysty rozkład 
tekstu oraz elementow graficznych (schematy, zdjęcia, wykresy, itp.). Rozkład „bloków” 
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tekstu oraz grafiki powinien być zaplanowany tak, żeby nie odstraszać oglądającego 
nadmierną ilością treści zgrupowaną w jedną pozbawioną struktury „bryłę”. 

2. Powinno być jasne w którym miejscu zacząć oglądanie posteru oraz w jaki sposób „poruszać 
się” pomiędzy jego kolejnymi częściami. Najbardziej naturalnym sposobem czytania posteru 
jest rozpoczęcie od lewego górnego rogu i przeglądanie plakatu w dół, kolejnmi kolumnami 
tekstu i grafiki. W przypadku, gdy może zaistnieć wątpliwość jak oglądać plakat, warto 
ponumerować kolejne „bloki” grafiki i tekstu. 

3. Puste powierzchnie są tak samo ważne jak tekst i elementy graficzne! Brak wolnych 
powierzchni na plakacie spowoduje, ze zawarta na nim treść zleje się w jedną, trudno 
czytelną, pozbawioną struktury bryłę. Jej przeglądanie i czytanie będzie tak męczące, że 
odstraszy nawet osoby bardzo zainteresowane tematem. Z drugiej strony nadmiar pustych 
powierzchni (faktycznych oraz wygenerowanych przez np. zastosowanie zbyt dużej czcionki) 
będzie sprawiał wrażenie „ubogości treści” sugerując, że autor plakatu nie ma do 
przekazania żadnej ciekawej informacji. 

4. Używanie bloków tekstu i grafiki o takich samych kształtach i proporcjach rozmiarów jest nie 
tylko nudne, lecz, co gorsze, pozbawia plakat wyraźnej struktury podkreślającej ważność 
poszczególnych jego części. Planując układ graficzny plakatu należy zróżnicować proporcje 
bloków tekstu oraz grafiki w celu wizualnego podkreślenia najważniejszych wyników (Rys.2.) 
Np. duży, dobrze wyeksponowany środek plakatu będzie przyciągał uwagę oglądającego. 
Warto więc tam umieścić najważniejsze wyniki, najlepiej ujęte w formę graficzną (wykresy, 
diagramy, schematy blokowe, itp.). 

 
Rys.2.  Przykładowe układy graficzne posterów. Białe obszary – bloki tekstu i grafiki. Szare obszary – puste 
powierzchnie. A – bloki tekstu i grafiki o tych samych kształtach i proporcjach. B – bloki tekstu i grafiki o 
zróżnicowanch proporcjach.  

 

III. Tekst, czcionka, kolory, grafika 

1. Materiał tekstowy na posterze powinien być krótki, ale informatywny. Powinien być 
przedstawiony w zwartych blokach. Należy unikać rozbudowanych opisów i ograniczyć sie do 
przekazania w formie pisemnej tylko naistoniejszych informacji dotyczących 
przeprowadzonego doświadczenia oraz do dobrego sformułowania wniosków końcowych. 
Należy stosować zdania proste. Można zastosować wypunktowanie najistotniejszych 
spostrzeżeń czy też konkluzji. 

2. Ilustracje, wykresy, tabele, itp. powinny być przejrzyste, łatwe w oglądaniu. Powinny zawierać 
odpowiednie opisy tak, aby można było zrozumieć co przedstawiają bez konieczności 
czytania tekstu posteru. 

Tytuł i informacje o autorze 
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Uwaga! Tytuły i opisy tabel należy umieszczać nad tabelami . Tytuły i opisy schematów, 
wykresów i innych ilustracji powinny być umieszczone pod rysunkami . 

3. Rozmiar czcionki powinien być dobrany tak, aby tekst był czytelny z odległości ok. 1,5 m. 
Należy go dostosować do ilości tekstu, którą zamierzamy umieścić na posterze i ilości 
dostępnej powierzchni. W ogólności należy unikać stosowania czcionki o rozmiarze 
mniejszym niż 24 punkty (sugeruje się stosowanie czcionki 26 – 30 punktowej) z wyjątkiem 
anotacji, które mogą być napisane mniejszą czcionką (jednak nie mniejszą niż 18 punktów). 
Nagłówki mogą być napisane czcionką o większym rozmarze lub/i tekstem pogrubionym. 
Tytuł powinien być napisany czcionką odpowiednio większą (np. wysokość czcionki 2,5 cm 
lub większa, w zależności od długości tytułu). 

4. Na plakatach zaleca się stosowanie czcionki bezszeryfowej (ang. sans serif) np. Arial, która 
jest łatwiejsza (mniej męcząca) do czytania niż czcionka szeryfowa (ang. serif) np. Times 
New Roman. (Przykład tekstu napisanego czcionką szeryfową i bezszeryfową o różnych 
rozmiarach został przedstawiony w załączniku 1.) 

5. W celu wyróżnienia ważnej części tekstu można stosować pogrubienia, podkreślenia, 
pochylenia, można zastosować inny kolor czcionki lub też inny krój. Należy jednak zawsze 
pamiętać, że wyróżniony tekst powinien być łatwo czytelny  z odległości 1,5 m. 

6. Kolory i graficzne „elementy ozdobne” (np. ramki, stanowiące tło tekstu prostokąty i inne 
figury geometryczne, wypełnienia pól tabel, linie rozdzielające bloki tekstu, itp.) mają 
podkreślać strukturę plakatu, zwracać uwagę na najistotniejsze wyniki i podwyższać walory 
estetyczne plakatu. Nie powinny  w żaden sposób odwracać uwagi od treści posteru ani 
utrudniać jego oglądania. 

 

IV. Rady techniczne 

1. Zaleca się aby plakaty przygotowywane na Pracownię Fizyki Medycznej były wykonane na 
powierzchni łącznie nie mniejszej niż 9 stron papieru formatu A4. 

2. Najprościej jest przygotowac plakat używając programu Power Point. Poszczególne slajdy 
będą odpowiadały kolejnym blokom tekstu i grafiki, które po wydrukowaniu można złożyć w 
ostateczną formę plakatu. 

3. Wydrukowane kolejne bloki grafiki i tekstu można nakleić na duży arkusz sztywnego papieru 
(niekoniecznie białego – w sklepach papierniczych lub zaopatrujących artystów plastyków 
można kupić sztywny papier w różnych kolorach). Podniesie to walory estetyczne posteru. 
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Załącznik 1 
Przykłady tekstu napisanego czcionk ą szeryfow ą (Times New Roman) oraz bezszeryfow ą (Arial) o ró żnych rozmiarach. 

Times New Roman 12 
„Formułka zdała się Zamoyskiemu pustosłowiem: aby móc wybrać z rozwiązań A i B sensowniejsze, sam program musiałby być już na tyle 
inteligentny, by móc je zanalizować dalej niż sugerujący je, a zatem na diabła mu w ogóle podobne sugestie? Co prawda zawsze łatwiej rzecz 
skrytykować, niż wymyślić. Najcenniejsze jest to, czego nie sposób zalgorytmizować: wyobraźnia.” J.Dukaj „Perfekcyjna niedoskonałość” 

Times New Roman 18 
„Formułka zdała się Zamoyskiemu pustosłowiem: aby móc wybrać z rozwiązań A i B 
sensowniejsze, sam program musiałby być już na tyle inteligentny, by móc je zanalizować 
dalej niż sugerujący je, a zatem na diabła mu w ogóle podobne sugestie? Co prawda zawsze 
łatwiej rzecz skrytykować, niż wymyślić. Najcenniejsze jest to, czego nie sposób 
zalgorytmizować: wyobraźnia.” J.Dukaj „Perfekcyjna niedoskonałość” 

Times New Roman 24 
„Formułka zdała się Zamoyskiemu pustosłowiem: aby móc wybrać z 
rozwiązań A i B sensowniejsze, sam program musiałby być już na tyle 
inteligentny, by móc je zanalizować dalej niż sugerujący je, a zatem na 
diabła mu w ogóle podobne sugestie? Co prawda zawsze łatwiej rzecz 
skrytykować, niż wymyślić. Najcenniejsze jest to, czego nie sposób 
zalgorytmizować: wyobraźnia.” J.Dukaj „Perfekcyjna niedoskonałość” 
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Times New Roman 28 
„Formułka zdała się Zamoyskiemu pustosłowiem: aby móc 
wybrać z rozwiązań A i B sensowniejsze, sam program 
musiałby być już na tyle inteligentny, by móc je 
zanalizować dalej niż sugerujący je, a zatem na diabła mu w 
ogóle podobne sugestie? Co prawda zawsze łatwiej rzecz 
skrytykować, niż wymyślić. Najcenniejsze jest to, czego nie 
sposób zalgorytmizować: wyobraźnia.” J.Dukaj 
„Perfekcyjna niedoskonałość” 
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Times New Roman 36 
Formułka zdała się Zamoyskiemu 
pustosłowiem: aby móc wybrać z rozwiązań A 
i B sensowniejsze, sam program musiałby być 
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Arial 12 
„Formułka zdała się Zamoyskiemu pustosłowiem: aby móc wybrać z rozwiązań A i B sensowniejsze, sam program musiałby być 
już na tyle inteligentny, by móc je zanalizować dalej niż sugerujący je, a zatem na diabła mu w ogóle podobne sugestie? Co 
prawda zawsze łatwiej rzecz skrytykować, niż wymyślić. Najcenniejsze jest to, czego nie sposób zalgorytmizować: wyobraźnia.” 
J.Dukaj „Perfekcyjna niedoskonałość” 
 

Arial 18 
„Formułka zdała się Zamoyskiemu pustosłowiem: aby móc wybrać z rozwiązań A i B 
sensowniejsze, sam program musiałby być już na tyle inteligentny, by móc je 
zanalizować dalej niż sugerujący je, a zatem na diabła mu w ogóle podobne 
sugestie? Co prawda zawsze łatwiej rzecz skrytykować, niż wymyślić. Najcenniejsze 
jest to, czego nie sposób zalgorytmizować: wyobraźnia.” J.Dukaj „Perfekcyjna 
niedoskonałość” 
 

Arial 24 
„Formułka zdała się Zamoyskiemu pustosłowiem: aby móc 
wybrać z rozwiązań A i B sensowniejsze, sam program 
musiałby być już na tyle inteligentny, by móc je zanalizować 
dalej niż sugerujący je, a zatem na diabła mu w ogóle podobne 
sugestie? Co prawda zawsze łatwiej rzecz skrytykować, niż 
wymyślić.” J.Dukaj „Perfekcyjna niedoskonałość” 
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Arial 28 
„Formułka zdała się Zamoyskiemu pustosłowiem: aby 
móc wybrać z rozwiązań A i B sensowniejsze, sam 
program musiałby być już na tyle inteligentny, by móc 
je zanalizować dalej niż sugerujący je, a zatem na 
diabła mu w ogóle podobne sugestie? Co prawda 
zawsze łatwiej rzecz skrytykować, niż wymyślić. 
Najcenniejsze jest to, czego nie sposób 
zalgorytmizować: wyobraźnia.” J.Dukaj „Perfekcyjna 
niedoskonałość” 
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Arial 36  
Formułka zdała się Zamoyskiemu 
pustosłowiem: aby móc wybrać z 
rozwiązań A i B sensowniejsze, sam 
program musiałby być
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Załącznik 2. 
Logo UMK oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informa tyki Stosowanej 
 

 

 
 
 

 


