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Animacje w PowerPoint 2007 

Program PowerPoint ma wbudowane standardowe efekty animacji. Do pojedynczego elementu można 

stosować więcej niż jedną animację. Użytkownik może także wybrać efekty towarzyszące animacji, takie jak 

na przykład odtwarzanie dźwięku razem z animacją czy animowanie poszczególnych liter, wyrazów lub 

akapitów. 

Dodawanie animacji  

Aby dodać animację do dowolnego obiektu musimy go zaznaczyć, a następnie z karty Animacje wybrać 

opcję Animacja niestandardowa.  

 

Zostanie otwarte okno zadań Animacja niestandardowa, które służy do określenia sposobu i czasu 

wyświetlania wybranego elementu podczas pokazu. Pokazane są w nim informacje o sposobie animacji i 

kolejności animacji względem pozostałych efektów. 

Po kliknięciu przycisku Dodaj efekt możemy określać efekty animacji dla zaznaczonego elementu.  
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Na liście znajdują się cztery podstawowe efekty: 

• Wejście — określa efekt, który towarzyszy pojawieniu się tekstu lub obiektu, 

• Wyróżnienie — określa zachowanie tekstu lub obiektu znajdującego się na slajdzie, 

• Wyjście — określa efekt, który towarzyszy zniknięciu tekstu lub obiektu ze slajdu, 

• Ścieżki ruchu — określa sposób ruchu tekstu lub obiektu według konkretnego wzorca. 

Jako przykład wybierzemy efekt Wejście. Po najechaniu na tę opcję wyświetli się podmenu z kilkoma 

dostępnymi efektami. 

 

Można wybrać któryś z nich lub skorzystać z opcji Więcej efektów.  
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W dolnej części powyższego okienka zaznaczona jest opcja Podgląd efektu. Oznacza to, że klikając 

w okienku w wybrany efekt możemy na slajdzie od razu obserwować, jak wygląda. Jeśli jest odpowiedni, 

wybór potwierdzamy przyciskiem OK. Jeśli nie podoba nam się, klikamy w okienku w inny efekt, 

aż uzyskamy zadowalający efekt.  

Po dodaniu do obiektów na slajdzie efektów animacji w oknie zadań Animacja niestandardowa zostanie 

wyświetlona lista zdefiniowanych efektów. 

 

Numery z lewej strony listy wskazują kolejność odtwarzania efektów. Te same numery są wyświetlane jako 

etykiety na slajdzie obok tekstu lub obiektu i pozwalają skojarzyć efekt z listy z animowanym elementem 

slajdu. Znaczniki te są widoczne na slajdzie tylko w widoku normalnym przy otwartym oknie zadań 

Animacja niestandardowa. 

Ikony w drugiej kolumnie określają kolejność animacji wybranego elementu względem innych zdarzeń 

na slajdzie: 

 

ikona myszy oznacza, że efekt animacji pojawi się po kliknięciu 

slajdu myszą. 

ikona zegara oznacza rozpoczęcie odtwarzania efektu zaraz po 

zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu na liście. 

brak ikony oznacza, że efekt animacji rozpocznie się 

jednocześnie z uruchomieniem odtwarzania poprzedniego 

efektu na liście. 
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Ikony w trzeciej kolumnie określają typ efektu animacji. Ich wygląd zależy od wyboru dokonanego na liście 

Dodaj efekt. 

Kiedy klikniemy w strzałkę z prawej strony elementu, wyświetli się menu pozwalające określić sposób 

stosowania efektu. Pierwsze trzy opcje pozwalają na określenie kolejności pojawienia się wybranego efektu 

animacji. 

 

Polecenie Opcje efektu pozwala określić sposób stosowania efektu do tekstu lub obiektu. Kiedy je 

wybierzemy, pojawi się okno zawierające dwie karty. Na karcie Efekt można definiować szczegółowe 

ustawienia związane z animowaniem tekstu lub obiektu i dodawać efekty dźwiękowe.  

 

Na karcie Chronometraż można określić czas rozpoczęcia, czas trwania, szybkość i opóźnienie 

poszczególnych efektów. 
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Podstawowe opcje każdego efektu, czyli sposób jego rozpoczęcia, właściwości (w poszczególnych efektach 

mogą być różne) i szybkość pojawienia się możemy wybrać też bezpośrednio w oknie Animacja 

niestandardowa.  

 

Tutaj także możemy zmienić wybrany efekt na inny (przycisk Zmień) oraz go całkowicie usunąć (przycisk 

Usuń).  

W dolnej części okna Animacja niestandardowa znajdziemy także przyciski pozwalające zmienić kolejność 

efektów na liście (strzałki Zmień kolejność), odtworzyć podgląd efektów (Odtwórz) oraz wyświetlić całą 

prezentację jako pokaz slajdów.  

 

Efekty dźwiękowe animacji 

Aby dodać dźwięk jako efekt specjalny towarzyszący animacji, w oknie Opcje efektu na karcie Efekt klikamy 

strzałkę z prawej strony pola Dźwięk i z listy wybieramy określony dźwięk.  

 

Można go odsłuchać, naciskając ikonkę głośnika obok pola. Jeśli żaden z dostępnych dźwięków nie 

odpowiada nam, wybieramy z listy opcję Inny dźwięk i wskazujemy na dysku plik dźwiękowy, który ma być 

użyty.  
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Przejścia slajdów 

Program PowerPoint daje nam również możliwość animowania przejścia slajdów, czyli ustalenia, w jaki 

sposób pojedynczy slajd, bądź wszystkie slajdy, będą pojawiać się na ekranie. W tym celu na karcie 

Animacje wybieramy odpowiednią ikonę w grupie Przejście do tego slajdu. 

 

Do konkretnego slajdu można dodać tylko jeden efekt przejścia. Zaleca się jednak ustalenie takiego samego 

efektu przejścia slajdu do wszystkich slajdów w prezentacji – należy wtedy wybrać przycisk Zastosuj do 

wszystkich slajdów. Jeśli naciśniemy strzałkę Więcej po prawej stronie wyświetlanych efektów przejścia, 

otrzymamy cały zestaw różnych efektów do wybrania. 

 

Po dokonaniu wyboru efektu przejścia slajdu można dodatkowo ustalić pewne opcje. 
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Jeśli chcemy dodać dźwięk jako efekt przejścia między slajdami, klikamy ikonę Dźwięk przejścia 

i z rozwijanej listy wybieramy dźwięk. Możemy także określić szybkość przechodzenia slajdów, a także 

zadecydować, czy mają być przełączane ręcznie przez kliknięcie myszą, czy też slajdy z wybranym efektem 

mają się zmieniać automatycznie i po jakim czasie.  

 


