
Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji 

w programie PowerPoint 
 

Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji, opracuj jej scenariusz, zgromadź potrzebne 

teksty i zdjęcia lub rysunki. Przygotuj w dowolnym edytorze tekstu notatki, które ułatwią ci 

przeprowadzenie pokazu. 

Gdy już to zrobisz, uruchom program PowerPoint. Otworzy się w trybie edycji nowej 

prezentacji i zasugeruje rozpoczęcie pokazu od slajdu o zdefiniowanym układzie, jak ma 

poniższym rysunku. 

 

Jednak tym zajmiesz się nieco później. 

 

Motyw prezentacji 

Najpierw pomyśl o ogólnym wyglądzie przyszłej prezentacji. Ustal jej motyw – to znaczy 

kolorystykę i oprawę graficzną – ogólny projekt slajdów.   

 Na wstążce wybierz kartę Projektowanie i w grupie Motywy kliknij przycisk . 

 Z zaprezentowanych motywów wybierz ten, który odpowiada ci najbardziej. 

 

 



 Możesz też tutaj dostosować kolorystykę motywu , zestaw czcionek  

oraz efekty (efekty linii i wypełnień). 

 Zastosuj wybrane ustawienia do całej prezentacji – kliknij ikonę motywu prawym 

przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie . Jeśli 

później okaże się, że jakiś slajd musi wyglądać inaczej, będziesz mógł ustalić dla niego 

indywidualny motyw.  

 

Układ slajdu  

Po dokonaniu powyższych wyborów wygląd układu pierwszego slajdu dostosuje się do 

ustalonego motywu. Może wyglądać na przykład tak jak poniższy. 

 

 

 

Jednak nie musisz go akceptować, możesz mieć inną wizję. Układ slajdu możesz zmienić.  

 Na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy kliknij przycisk Układ. Pojawi się lista 

proponowanych układów slajdu. 

 

 

 

 Wybierz taki układ, który najlepiej pasuje do tematu i charakteru twojej prezentacji. 

 

 

 



Poniższe opisy układów slajdów pomogą ci w tym wyborze.  

 

Układ zazwyczaj proponowany przez program jako pierwszy slajd 
prezentacji. Są w nim wstępnie zdefiniowane pola do 
wprowadzenia tytułu i podtytułu prezentacji. 
 

 

Układ stosowany wówczas, gdy na slajdzie oprócz tytułu ma być 

umieszczony jeden z następujących elementów: tabela , 

wykres , grafika SmartArt , obraz z pliku , obiekt 

ClipArt , klip multimedialny . 
 

 

 
Układ umożliwia zaznaczenie zmiany tematyki podczas pokazu, 
przystąpienia do przedstawienia odrębnych zagadnień od 
dotychczas omawianych. Zawiera pola przeznaczone na tytuł 
sekcji i  krótki tekst. 
 
 

 

Układ służy do wprowadzenia tytułu, dodatkowego tekstu oraz 

dwóch elementów zawierających tabele , wykresy , grafiki 

SmartArt , obrazy z pliku , obiekty ClipArt , klipy 

multimedialne . 
 
 

 

Układ umożliwia wprowadzenie tytułu slajdu oraz dwóch różnych 

obiektów do porównania, takich jak tabele , wykresy , 

grafiki SmartArt , obrazy z pliku , obiekty ClipArt , klipy 

multimedialne . 

 

Układ służy do wprowadzenia tylko tytułu. 

 

Układ stosowany wówczas, gdy trzeba umieścić na slajdzie obiekty 
w inny sposób niż umożliwiają to wstępnie zdefiniowane układy. 

 

Układ umożliwia wprowadzenie tytułu, dodatkowego tekstu oraz 

obiektów takich jak tabele , wykresy , grafiki SmartArt , 

obrazy z pliku , obiekty ClipArt , klipy multimedialne . 



 

Układ służy do wstawienia na slajd tytułu, dodatkowego tekstu 

oraz obrazu z pliku . 

Uwagi. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić wygląd proponowanego układu. Zawarte w nim 

obiekty możesz usuwać lub dodawać nowe. 

 

1. Propozycję umieszczenia obiektu w układzie usuniesz w następujący sposób: 

 Ustaw kursor myszy na obramowaniu proponowanego obiektu. 

 

 Kliknij lewym przyciskiem myszy i naciśnij klawisz Delete. 

 

2. Możesz wstawiać dowolne obiekty, oprócz proponowanych przez wstępnie zdefiniowany 

układ, za pomocą narzędzi znajdujących się na karcie Wstawianie. Dotyczy to każdej 

propozycji układu slajdu. 

 Na przykład, aby wstawić klipart, na wstążce przejdź na kartę Wstawianie i w grupie 

Obrazy kliknij przycisk Obiekt clipart. 

 

 

 

o Po prawej stronie okna programu pojawi się okno Clipart. 

o W polu Wyszukaj wpisz hasło określające temat potrzebnej ci ilustracji. 

o Rozwiń listę Wyniki powinny mieć postać i zaznacz odpowiedni typ pliku lub kilka 

typów. 

o Naciśnij przycisk Przejdź. 



 

 

o Jeśli chcesz, zaznacz nową opcję , która się pojawiła po 

naciśnięciu przycisku Przejdź. 

Po chwili wyświetlą się kliparty odpowiadające hasłu, które wpisałeś. 

 

o Kliknij dwukrotnie wybrany obrazek, aby wstawić go na slajd. 

o Dostosuj rozmiar i położenie wprowadzonego obiektu. 

 

3. Możesz przemieszczać obiekty w obrębie slajdu – zarówno te, które wprowadziłeś, jak 

i te, które zostały wstępnie zdefiniowane. Jeśli chcesz zmienić położenie jakiegoś obiektu, 

ustaw kursor myszy na jego obramowaniu, naciśnij lewy przycisk myszy, przytrzymaj go 

i przeciągnij obiekt w wybrane miejsce. 

 



 

 

Porządek na slajdach  

Estetyka prezentacji w bardzo dużym stopniu zależy od uporządkowanego rozmieszczenia 

obiektów na slajdach. Nie ustawiaj obiektów chaotycznie, w przypadkowych miejscach. 

Staraj się zachować porządek. 

W programie PowerPoint są dostępne 

narzędzia ułatwiające rozmieszczanie 

obiektów na slajdzie. Jednym z nich jest 

Linijka – pozioma i pionowa. Wyświetlana 

w oknie roboczym umożliwia dokładne 

określenie odległości i odstępów między 

obiektami.  

 

 Aby włączyć widok linijek, naciśnij 

kombinację klawiszy Shift+Alt+F9 lub na 

wstążce wybierz kartę Widok i w grupie 

Pokazywanie zaznacz pozycję Linijka. 

 

Innym narzędziem ułatwiającym 

precyzyjne ustawianie obiektów są Linie 

siatki.  

 Aby je włączyć, naciśnij kombinację 

klawiszy Shift+F9 lub na wstążce, na 

karcie Widok w grupie Pokazywanie 

zaznacz pozycję Linie siatki. 

 

 



Pomocne mogą być również Prowadnice.   

 Uaktywnisz je na wstążce, na karcie 

Widok w  grupie Pokazywanie, 

zaznaczając pozycję Prowadnice.  

Domyślnie prowadnice przecinają się 

w punkcie centralnym slajdu, ale możesz 

je ustawiać w dowolnym położeniu. 

 

 

 

 

 

Linijka oraz siatka to elementy stałe, dzięki nim możesz rozmieszczać obiekty, dokładnie 

określając ich położenie. Prowadnice pozwalają bardzo precyzyjnie określić położenie 

obiektu względem krawędzi slajdu i względem innych obiektów. Prowadnice są elementami 

ruchomymi. Możesz zmieniać ich położenie przez przeciąganie w odpowiednie miejsce. 

Podczas przeciągania linii pojawia się liczba określająca odległość linii od punktu centralnego 

slajdu. 

 

Rozmieszczanie obiektów 

Teraz wykonaj ćwiczenie, które pomoże ci zdobyć 

umiejętności przydatne podczas tworzenia własnej 

prezentacji.  

Plan jest taki. 

Po prawej i lewej stronie slajdu trzeba ustawić po trzy 

małe zdjęcia Syrenki warszawskiej. Zdjęcia muszą być 

idealnie wyrównane względem siebie z zachowaniem 

jednakowych odstępów. 

Między kolumnami Syrenek należy umieścić zdjęcie 

z warszawskiej Starówki, a nad nim tytuł „Warszawa 

moje miasto”. Na koniec trzeba zdefiniować tło dla 

tego slajdu i wszystkich następnych slajdów. Tło musi 

być w barwach Warszawy. 

Potrzebne do tego zdjęcia znajdują się na platformie 

edukacyjnej. 

 

 

Prowadnica pozioma 
znajduje się 3,3 cm 
(centymetra) poniżej 
punktu centralnego 
slajdu. 
Kierunek przeciągania 
pokazuje strzałka 
umieszczona obok 
liczby. 

 

Prowadnica pozioma 
znajduje się 7,8 cm 
powyżej punktu 
centralnego slajdu. 
Kierunek przeciągania 
pokazuje strzałka 
umieszczona obok 
liczby. 



 

To jest cel, jaki trzeba osiągnąć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A to kolejne czynności prowadzące do tego celu.  

1. Wstaw zdjęcie Syrenki (Wstawianie → Obraz). 

 

2. Ustal rozmiar zdjęcia Syrenki (przeciągając punkty zaczepienia). 

 

3. Skopiuj zdjęcie Syrenki (Ctrl+C). 

 

4. Wklej skopiowane zdjęcie dwa razy (Ctrl+V). 

 

5. Włącz pokazywanie prowadnic (Widok → Prowadnice). 

 

6. Przeciągnij prowadnice tak, aby przecinały się w miejscu, w którym chcesz ustawić górny, 

lewy narożnik zdjęcia. 

 

Prowadnica pionowa 
znajduje się 7,4 cm na 
lewo od punktu 
centralnego slajdu. 
Kierunek przeciągania 
pokazuje strzałka 
umieszczona obok 
liczby. 

 

Prowadnica pionowa 
znajduje się 6,6 cm na 
prawo od punktu 
centralnego slajdu. 
Kierunek przeciągania 
pokazuje strzałka 
umieszczona obok 
liczby. 

  

  



7. Ustaw zdjęcie tak, aby jego lewy, górny narożnik 

pokrywał się z punktem przecięcia prowadnic. 

 

8. Przeciągnij prowadnicę poziomą, umieszczając ją 

w takiej samej odległości od punktu centralnego, 

w jakiej była ustawiona w górnej części (w tym 

wypadku 8,50 cm).  

9. Przeciągnij drugie zdjęcie tak, aby w punkcie przecięcia 

prowadnic znalazł się dolny, lewy narożnik fotografii. 

 

Zwróć uwagę, że w trakcie ustawiania zdjęcia pojawia się dodatkowa prowadnica 

pomocnicza. Sygnalizuje ona, że położenie przeciąganego zdjęcia jest zgodne ze zdjęciem 

ustawionym na górze. Mówiąc ściślej, że środki tych zdjęć są położone na jednej 

pionowej linii. Teraz dociągnij jeszcze zdjęcie do prowadnicy poziomej i zwolnij przycisk 

myszy.  

10. W taki sam sposób ustaw środkowe zdjęcie Syrenki.  

 



11. Tak ustawione zdjęcia połącz w grupę.  

o kliknij jedno z trzech ustawionych już zdjęć; 

o naciśnij klawisz Ctrl i przytrzymaj go; 

o kliknij dwa pozostałe zdjęcia; 

o zwolnij klawisz Ctrl. 

Zaznaczyłeś trzy zdjęcia. 

Teraz na karcie Narzędzia obrazów → Formatowanie rozwiń menu Grupuj i wybierz 

polecenie Grupuj. 

 

W ten sposób trzy fotografie stały się jednym spójnym obiektem. 

 

12. Przeciągnij prowadnicę pionową na prawą stronę slajdu i ustaw ją w identycznej 

odległości od punktu centralnego, tak jak była ustawiona po lewej stronie. 

13. Zaznacz grupę Syrenek (kliknięcie lewym przyciskiem myszy) i skopiuj ją (Ctrl+C). 

14. Wklej skopiowaną grupę (Ctrl+V). 

15. Wklejoną grupę przeciągnij, dopasowując ją do prowadnicy po prawej stronie. 

 

 

I tym razem pojawia się prowadnica pomocnicza. 

 



16. Skoro Syrenki są już ustawione, to teraz wstaw zdjęcie Starówki warszawskiej. Wiesz już, 

jak to zrobić. 

 

 

17. Ustaw zdjęcie Starówki tak, aby jego górna krawędź była na tej samej wysokości co 

krawędzie środkowych zdjęć Syrenek. 

 

 

 



18. Wyrównaj położenie zdjęcia tak, aby znalazło się w równej odległości od Syrenek po 

lewej i prawej stronie. Zrób to tak, jak pokazano na poniższym rysunku. 

 

 

 

19. Dodaj pole tekstowe (Wstawianie → Pole tekstowe), wpisz tytuł slajdu i wyrównaj 

położenie tego pola.  

 

 



20. Sformatuj tekst, nadając mu elegancki wygląd. 

 

21. Określ wygląd tła slajdu – kliknij slajd prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego 

wybierz polecenie Formatuj tło… . 

 

 

 

22. W oknie Formatowanie tła wybierz odpowiednie parametry wypełnienia. Zastosuj takie 

tło do wszystkich slajdów i kliknij przycisk Zamknij. 

 

 



No i slajd gotowy! 

 

 

A może chciałbyś go uatrakcyjnić – dodać efekty, cienie, animacje? 

 

Efekty i animacje 

Jednym z możliwych do wykorzystania efektów jest rzucanie cieni przez obiekt. Sprawia on, 

że slajd nie jest płaski. Oprócz dwóch wymiarów – wysokość i szerokość, ma jeszcze trzeci – 

głębia. 

 

Cienie obiektów  

Na slajdzie są cztery obiekty: dwa ze zdjęciami Syrenek, jeden ze zdjęciem Starówki i pole 

tekstowe. Zacznij od zdjęć Syrenek. Dobrze byłoby, gdyby wszystkie rzucały jednakowy cień. 

Aby to osiągnąć, połącz grupy Syrenek w jeden obiekt.  

 kliknij jedną grupę zdjęć Syrenek, 

 naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl; 

 kliknij drugą grupę zdjęć Syrenek; 

 zwolnij klawisz Ctrl. 

 na karcie Narzędzia obrazów → Formatowanie w menu Grupuj wybierz polecenie 

Grupuj. 



 

 

Teraz slajd ma trzy obiekty – zdjęcia Syrenek, zdjęcie Starówki i pole tekstowe.  

 

 Kliknij jedno ze zdjęć Syrenek, by zaznaczyć całą ich grupę. 

 Na wstążce wybierz kartę Narzędzia obrazów → Formatowanie. 

 Aby rozwinąć Style Obrazu, kliknij przycisk . 

 

 

 Wybierz styl Prostokąt z cieniem automatycznym. 

 

 

 Kliknięciem zaznacz zdjęcie Starówki. 

 Wybierz dla niego taki sam styl obrazu jak dla zdjęć Syrenek.  



 

 

 Sprawdź, jak możesz zmodyfikować pole tekstowe. Na karcie Narzędzia do rysowania → 

Formatowanie kliknij przycisk  i wybierz jeden z proponowanych stylów. 

 

 

 

Ruch na slajdach  

Wprowadzanie ruchu w prezentacji trzeba poprzedzić przemyśleniem jego koncepcji.  

Dla przykładowego pokazu proponujemy następujący scenariusz: 

1) w momencie otwierania slajdu na ekran automatycznie „przypłyną” wszystkie zdjęcia 

Syrenek jako jeden obiekt; 

2) kiedy Syrenki zajmą swoją pozycję, wyświetli się w powiększeniu zdjęcie Starówki; 

3) po pojawieniu się zdjęcia Starówki na ekran „wpłynie” tytuł.  

 



Czas go zrealizować. 

 Kliknięciem jednego zdjęcia Syrenki zaznacz cały obiekt. 

 Na wstążce wybierz kartę Animacje i w grupie Animacja kliknij przycisk  . 

 W rozwiniętym oknie efektów animacji z grupy Wejście wybierz jego rodzaj – tu: 

Przypłynięcie. 

 

 

 

 Kliknięciem zaznacz zdjęcie Starówki i – podobnie jak w przypadku Syrenek – wybierz 

rodzaj wejścia na ekran – tu: Powiększenie. 

 

 

 Na koniec określ sposób pojawiania się tytułu na ekranie – tu: Przypłynięcie. 

 

 

 Do tytułu wprowadzisz jeszcze jeden efekt Malowanie kolorem, ale wybierzesz go 

z grupy Wyróżnienie. Tym razem musisz postąpić inaczej. Ponieważ ma to być drugi efekt 

animacji, musisz go dodać, używając przycisku Dodaj animację na karcie Animacje 

w grupie Animacja zaawansowana. 



 

 

Po dodaniu tych kilku efektów ruchu, czas na próbę. 

 Uruchom prezentację, klikając ikonę znajdującą się w dolnym prawym narożniku okna 

programu  lub naciśnij klawisz F5. 

Jak widzisz prezentacja działa, ale… nie automatycznie, jak określono w scenariuszu. Każdą 

akcję trzeba uaktywniać, klikając lewym przyciskiem myszy na slajdzie lub naciskając na 

klawiaturze jeden z klawiszy: Spacja,  albo Enter.  

W programie PowerPoint wszystkie akcje są domyślnie tak zdefiniowane, że trzeba je 

ręcznie wywoływać – kliknięciem.  

W naszej prezentacji trzeba to zmienić. 

 Na wstążce wybierz kartę Animacje i w grupie Animacja zaawansowana kliknij przycisk 

. Po prawej stronie okna programu pojawi się Okienko animacji.  

 

 

 

Znajduje się w nim lista animacji zastosowanych do obiektów, ustawiona w kolejności ich 

uruchamiania. 

 Kliknij pierwszą pozycję listy , a następnie przycisk  tej pozycji. 

 



 Na rozwiniętej liście opcji kliknij . W oknie Wznoszenie na 

karcie Efekt niczego nie zmieniaj, chyba że chcesz dołączyć dźwięk do animacji. 

 

 

 

 Otwórz kartę Chronometraż i wprowadź następujące ustawienia:  

 

o w polu Rozpoczynanie wybierz opcję Z poprzednią – animacja rozpocznie się w chwili 

otwierania slajdu. W tym przypadku poprzednia akcja to otwieranie slajdu. 

o w polu Opóźnienie nie wprowadzaj zmian; 

o w polu Czas trwania wybierz opcję 2 s (Umiarkowanie);  

o zatwierdź zmiany przyciskiem OK.  

 

 
 

 Analogicznie wprowadź ustawienia animacji kolejnych obiektów. Z tą jednak różnicą, że 

w każdym przypadku na karcie Chronometraż w polu Rozpoczynanie wybieraj opcję 



 – wówczas kolejne animacje będą automatycznie następować po 

zakończeniu poprzedniej. 

 

Przejścia do kolejnych slajdów  

Sposób przechodzenia między slajdami określisz na wstążce, na karcie Przejścia w grupie 

Przejście do tego slajdu. 

 

Parametry przechodzenia między slajdami ustawisz na karcie Przejścia w grupie 

Chronometraż.   

 

Dźwięk – możesz wybrać z listy rozwijanej rodzaj dźwięku towarzyszącego przejściu slajdu;  

Czas trwania – określ, ile sekund będzie trwało przejście do następnego slajdu; 

Zastosuj do wszystkich – kliknij tę opcję, jeśli chcesz, aby wprowadzone ustawienia były 

zastosowane do wszystkich slajdów prezentacji; 

Przy kliknięciu myszą – zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby przejście następowało po kliknięciu 

slajdu; 

Po – jeśli zaznaczysz tę opcję i ustawisz czas przejścia, to zmiana slajdu nastąpi po tym czasie. 

Jeśli zaznaczyłeś pole Przy kliknięciu myszą i jednocześnie określiłeś czas, po którym ma 

nastąpić przejście slajdu, to działanie prezentacji będzie następujące: gdy klikniesz slajd 

przed upływem ustalonego czasu, to nastąpi przejście do następnego. Gdy nie klikniesz 

slajdu przed upływem ustalonego czasu, to przejście do następnego slajdu nastąpi 

automatycznie po upływie tego czasu. 

 

Zapisanie prezentacji  

Po zakończeniu pracy zapisz prezentację. Możesz to zrobić na dwa sposoby: 

1. Zapisz jako . Tak zapisany plik możesz jeszcze 

edytować, gdybyś uznał, że coś jeszcze warto zmienić. 

2. Zapisz jako . Tak zapisany plik otwiera się w trybie 

pokazu i wprowadzanie poprawek do niego jest utrudnione.  


