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Dodawanie interaktywnych elementów do prezentacji 

 

 Klikając na dowolnie przez nas wybrany element prezentacji możemy dodać do niego  

interaktywność. 

 

Interaktywność dodajemy poprzez wciśnięcie jej symbolu. Wówczas pojawią się opcje wyboru 

interaktywności. 

 

 
 

Opcje wyboru interaktywności 

 

Tooltip (etykieta) – element pokaże się po najechaniu na niego myszką (z pomocą tego 

 narzędzia  możemy wstawić mały fragment tekstu, zdjęcie, odnośnik do filmu). 

Window (okno) – okno z elementem pokaże się po kliknięciu (z pomocą tego narzędzia  

możemy wstawić większy fragment tekstu, zdjęcie, odnośnik do filmu). 

Go to page (idź do strony) – z pomocą tego narzędzia możemy wybrać odnośnik do 

wybranego slajdu prezentacji. 

Link (link) – z pomocą tej funkcji możemy dodać link, który przeniesie nas do wybranej strony 

internetowej po kliknięciu myszką  na wybrany element prezentacji. 
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Wstawianie interaktywności Tooltip  

 

Aby wstawić interaktywność typu Tooltip należy zaznaczyć wybrany fragment prezentacji, a 

następnie wybrać symbol interaktywności.  

 

 

 

Następnie należy kliknąć na wybór opcji Tooltip.  
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W oknie można wpisać krótki tekst, wkleić zdjęcie, tabelę. 

 

 

Po dodaniu informacji należy zatwierdzić zmiany przyciskiem Save. 

 

Wstawiony w oknie zaprezentowanym powyżej element będzie pojawiał się w prezentacji po 

najechaniu kursorem na fragment, który został oznaczony przed wstawieniem informacji w polu 

Tooltip. 

Interaktywność możemy ustawić w odniesieniu do każdego dowolnego elementu prezentacji. Jeśli 

chcemy, aby funkcja ta pojawiała się po kliknięciu na ikonę, wówczas należy ją najpierw wstawić do 

prezentacji, a następnie ustawić jej interaktywność. Ikony pobieramy z zakładki Interactive elements. 

Przechodząc do zakładki klikamy na wybraną ikonę, a następnie przeciągamy ją w wybrane miejsce 
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prezentacji, automatycznie pojawia się przy danej ikonie możliwość ustawienia jej animacji i 

interaktywności.  

 

 

 

Interaktywność typu Tooltip po najechaniu kursorem na ikonkę ustawiamy w taki sam sposób jak 

opisany powyżej. Po wstawieniu interaktywności a następnie najechaniu na ikonę w prezentacji 

pojawią się wstawione w oknie Tooltip informacje. 
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Wstawianie interaktywności Window 

 

Aby wstawić interaktywność typu Window należy zaznaczyć wybrany fragment prezentacji i wybrać 

symbol interaktywności. Następnie należy kliknąć na wybór opcji Window. 

 

 

W oknie można wpisać dłuższy tekst, wkleić zdjęcie, tabelę, film. Wielkość zawartości okna można 

ustawić używając opcji Small, Medium i Large. 

 

Po dodaniu informacji należy zatwierdzić zmiany przyciskiem Save. 

Interaktywność typu Window możemy ustawić w odniesieniu do każdego dowolnego elementu 

prezentacji (analogicznie jak w przypadku interaktywności typu Tooltip). Wstawiony w oknie 
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zaprezentowanym powyżej element będzie pojawiał się w prezentacji po kliknięciu na fragment, 

który został oznaczony przed wstawieniem informacji w polu Window. 

 

Wstawianie interaktywności Go to Page 

 

Opcja Go to Page pozwala na przejście do wybranej strony w prezentacji po kliknięciu na określony 

element. Jeśli przejście do wybranej strony ma nastąpić po kliknięciu na fragment tekstu, wówczas 

należy go zaznaczyć kursorem i kliknąć w symbol interaktywności.  

 
 

Następnie należy kliknąć na wybór opcji Go to Page. 
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Określamy stronę, która pojawi się po kliknięciu w wybrany element prezentacji. Wprowadzone 

zmiany zatwierdzamy przyciskiem Save. 

 

 

Jeśli chcemy, aby możliwość przejścia do wybranej strony nastąpiła po kliknięciu na ikonę, wówczas 

należy ją najpierw wstawić do prezentacji, a następnie ustawić jej interaktywność. Ikony pobieramy z 

zakładki Interactive elements. Przechodząc do zakładki klikamy na wybraną ikonę, a następnie 

przeciągamy ją w wybrane miejsce prezentacji, automatycznie pojawia się przy danej ikonie 

możliwość ustawienia jej animacji i interaktywności.  

 

Po najechaniu na ikonę kursorem i wyborze funkcji interaktywności Go to Page ustalamy stronę, do 

której osoba przeglądająca prezentację zostanie przekierowana po kliknięciu na ikonę. 
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Wstawianie interaktywności Link 

 

Opcja Link pozwala na przejście do wybranej strony internetowej po kliknięciu na określony element 

w prezentacji. W celu ustawienia interaktywności tego typu zaznaczamy wybrany element 

prezentacji (fragment tekstu, ikonę),  klikamy na symbol do ustawienia interaktywności, wybieramy 

zakładkę Link i wklejamy link strony internetowej do paska. Klikamy na słowo Save. 

 

 

 


