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Animowanie wykresów 

PowerPoint daje ciekawe możliwości przygotowania prezentacji wykresów – można zaanimować każdy 

element osobno i dla każdego osobno przyporządkować inny rodzaj animacji lub inny podkład dźwiękowy 

(narrację). Program ma wbudowaną funkcję wstawiania wykresów, ale znacznie szybciej wykres można 

zrobić w programie Excel. Wystarczy go skopiować z Excela i wkleić do pustego slajdu w programie 

PowerPoint.  

 

Kliknięcie w wykres na slajdzie powoduje uaktywnienie się dodatkowej karty Narzędzia wykresów, w której 

dostępne są trzy zakładki: Projektowanie, Układ i Formatowanie. Za pomocą opcji zamieszczonych w tych 

zakładkach można zmienić typ, układ i styl wykresu, edytować dane, dodać lub zmienić tytuł wykresu 

i tytuły osi, zadecydować, czy i gdzie ma być osadzona legenda, dodać tło dla obszaru wykresu itd.  
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Wykres można zanimować jako jeden obiekt pojawiający się na slajdzie, ale można też ustawić opcje efektu 

w taki sposób, aby na wykresie pojawiały się poszczególne elementy oddzielnie. Daje to znacznie ciekawsze 

efekty, niż animacja wykresu jako jednego obiektu.  

Animacja wykresu w PowerPoint 2007 

Wstawiony wykres zaznaczamy przez kliknięcie i z karty Animacje wybieramy Animacje niestandardowe. 

W oknie Animacje niestandardowe naciskamy Dodaj efekt i wybieramy odpowiednią animację wejścia. Nie 

wszystkie efekty będą jednak odpowiednie dla wykresu. Na pewno dość efektowne i bezpieczne jest 

wybranie efektu o nazwie Ścieranie.   

 

 

Teraz należy wybrać Opcje efektu, bowiem efekt został dodany do 

wykresu jako obiektu, a nie do jego poszczególnych słupków.  

W opcjach efektu wskazujemy zakładkę Animacja wykresu 

i w okienku Grupuj wykres wybieramy opcję odpowiednią dla 

przedstawionego na obrazie poniżej typu wykresu – Według 

elementów w serii.   
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Animacja wykresu w PowerPoint 2010 

 

Wstawiony wykres zaznaczamy przez kliknięcie i z karty Animacje wybieramy Dodaj animację.  

 

Wybieramy odpowiedni efekt (np. ścieranie).  

Otwieramy Opcje efektu i ustalamy kierunek (najbardziej odpowiedni wydaje się Od dołu), a także 

w pozycji Sekwencja określamy sposób animowania wykresu: 

• Jako jeden obiekt 

• Według serii 

• Według kategorii 

• Według elementów w serii 

• Według elementów w kategorii. 



 Kurs eTwinning „Tydzień z PowerPoint” 
 

    

Strona 4 z 4 

 

 


