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CANVA  ŚWIAT PROJEKTOWANIA DLA KAŻDEGO 

Canva to narzędzie umożliwiające projektowanie materiałów graficznych. Aplikacja  
pozwala korzystać z gotowych szablonów i tworzyć projekty np. dyplomów, plakatów  
czy ulotek od podstaw. Użytkownik ma do dyspozycji spory bank darmowych zdjęć, grafik i 
czcionek. 
 
Rejestracja 
Aby zarejestrować się w Canvie, wykonaj następujące czynności.  
Krok 1  
W swojej przeglądarce internetowej wejdź na stronę https://www.canva.com/pl_pl. 
Krok 2 
W oknie po lewej stronie ekranu wpisz swoje Imię i nazwisko, następnie w rubryce Kim jesteś? 
wybierz odpowiedź Uczeń. Możesz zarejestrować się przez konto Google, Facebook lub e-mail.  
Po wybraniu jednej z opcji wypełnij formularz rejestracyjny (imię/nazwisko, e-mail i hasło). 
Zaznacz pole obok informacji „Nie jestem robotem” i kliknij w przycisk Zarejestruj.  
 
Logowanie 
Aby zalogować się w Canvie, wykonaj następujące czynności.  
Krok 1  
W swojej przeglądarce internetowej wejdź na stronę https://www.canva.com/pl_pl. 
Krok 2 
W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zaloguj, a następnie wpisz adres e-mail i hasło. 
Uwaga! Do aplikacji można zalogować się również korzystając z konta Google lub Faceboook.  
 
Wylogowanie 
Aby wylogować się z aplikacji Canva, w lewym dolnym rogu kliknij w nazwę użytkownika, a 
następnie  
Wyloguj.  
 
Wybór szablonu 
Tworzenie nowego projektu należy rozpocząć od wybrania szablonu. Aby wybrać szablon, wykonaj  
niżej opisane czynności. 
 
Krok 1 
Kliknij przycisk Utwórz projekt znajdujący się w prawym górnym rogu strony lub Przeglądaj  
wszystkie po prawej stronie. 2 
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Możesz również skorzystać z wyszukiwarki . 
Krok 2 
Z dostępnych kategorii (Media społecznościowe, Dokumenty, Osobiste, Edukacja, Marketing,  
Wydarzenia i Reklamy) wybierz typ projektu (np. Kartka z kategorii Prywatne).  
Krok 3 
W lewym menu kliknij ikonę i wybierz miniaturę szablonu, który najbardziej pasuje do  
treści, które chcesz przekazać.  
 
Dodawanie zdjęcia 
Canva umożliwia przesyłanie własnych zdjęć lub skorzystanie z banku ilustracji i grafik.  
Aby przesłać własne zdjęcie, wykonaj następujące czynności.  
Krok 1 
Wybierz szablon i otwórz obszar pracy.  
Krok 2 
W menu po lewej stronie kliknij w ikonę 
Krok 3 
Kliknij przycisk Prześlij obraz i wybierz lokalizację pliku, który chcesz przesłać lub przeciągnij plik 
z pulpitu. 
Aby skorzystać z banku ilustracji i grafik, wykonaj następujące czynności.  
Krok 1 
Wybierz szablon i otwórz obszar pracy.  
Krok 2 
W menu po lewej stronie kliknij w ikonę3 
Krok 3 
Możesz przeszukiwać zakładki Wszystko / Zdjęcia / Grafika lub skorzystać z wyszukiwarki . 
Uwaga! Niektóre materiały dostępne w Canvie są płatne.  
 
Dodawanie tekstu 
Aby dodać tekst, możesz skorzystać z gotowych szablonów lub wybrać własną czcionkę, styl i 
kolor.  
Aby skorzystać z gotowych propozycji Canvy, wykonaj następujące kroki.  
Krok 1 
Wybierz projekt i otwórz obszar pracy.  
Krok 2 
Z menu po lewej stronie wybierz narzędzie tekstowe. 
Krok 3 
Z kolekcji szablonów wybierz ten, który najbardziej pasuje do prezentowanych treści i uzupełnij go  
swoim tekstem. Wszystkie elementy szablonu możesz dowolnie przerabiać na własne potrzeby. 
  
Aby wybrać własną czcionkę, styl i kolor, wykonaj poniższe czynności.  
Krok 1 
Wybierz projekt i otwórz obszar pracy.  
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Krok 2 
Z menu po lewej stronie wybierz narzędzie tekstowe i kliknij Dodaj pole tekstowe 
Krok 3 
Po dodaniu pola tekstowego, w obszarze pracy pojawi się pasek z narzędziami do edytowania 
tekstu  
(podobnymi do tych z popularnych programów do tworzenia i edycji tekstów). Wprowadź swój 
tekst,  
a następnie rozpocznij edycję za pomocą dostępnych narzędzi:  

• rodzaj czcionki,  
• rozmiar,  
• kolor,  
• pogrubienie,  
• kursywa,  
• wyrównanie tekstu,  
• zmiana tekstu na wielkie litery,  
• wypunktowanie,  
• wielkość odstępów pomiędzy literami i wierszami. 

Uwaga! Nie wszystkie czcionki obsługują polskie znaki. Czcionki z polskimi znakami znajdziesz 
na szczycie  listy. 
 
Pobieranie projektu  
Gotowy projekt możesz pobrać na swój komputer. Aby pobrać grafikę, wykonaj następujące 
czynności.  
Krok 1  
Kliknij przycisk który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.  
Krok 2 
W rozwiniętym oknie wybierz typ pliku i kliknij pobierz.  
Uwaga! Dla obrazów o wysokiej jakości zaleca się wybór rozszerzenia PNG. 
Krok 3 
W wyświetlonym oknie wybierz opcję Zapisz plik i potwierdź klikając OK. Następnie wybierz 
miejsce,  
w którym ma zapisać się pobierany plik i potwierdź klikając Zapisz. 
 


