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Animacje w PowerPoint 2010 

Program PowerPoint 2010 pozwala na ożywienie tworzonych prezentacji za pomocą różnego rodzaju 

animacji. W zależności od potrzeb można wykorzystać animację obiektów (tekstu, grafiki, obiektów ClipArt 

itp.) oraz przejście slajdu (efekt podczas pojawiania się na ekranie kolejnych slajdów). 

Animacja obiektów 

Wszystkie narzędzia niezbędne do dodania animacji znajdują się na wstążce na karcie Animacja. 

Wyróżnione zostały cztery grupy narzędzi: Animacja, Animacja zaawansowana, Chronometraż oraz 

Podgląd.  

 

Przy animacji obiektów w programie PowerPoint 2010 są dostępne cztery różne typy efektów: 

• Efekty typu Wejście – animacje powodujące pojawienie się na slajdzie obiektu z określonym 

efektem (efekty te są zaznaczane zieloną ikoną); 

• Efekty typu Wyróżnienie – animacje powodujące jedynie dodanie jakiegoś efektu do obiektu w celu 

jego dodatkowego wyróżnienia (efekty te są zaznaczane żółtą ikoną); 

• Efekty typu Wyjście – animacje powodujące zniknięcie obiektu ze slajdu w wyniku działania 

określonego efektu (efekty te są zaznaczane czerwoną ikoną); 

• Ścieżki ruchu – animacje umożliwiające nadanie obiektowi określonej ścieżki, po której będzie się 

poruszał). 

Każdy z wymienionych podstawowych rodzajów animacji zawiera różne warianty określające szczegółowo 

sposób animowania obiektu.  

Aby dodać efekt animacji do obiektu, należy: 

• Zaznaczyć obiekt, który chcemy animować. 

• Na karcie Animacje w grupie Animacja kliknąć przycisk Więcej i z dostępnych efektów animacji 

wybrać odpowiedni. 
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Efekty widoczne po naciśnięciu przycisku Więcej są tylko częścią animacji dostępnych w programie. Dostęp 

do wszystkich efektów wymaga rozwinięcia listy przyciskiem Więcej, a następnie wybrania jednego 

z czterech poleceń, widocznych na obrazie poniżej.  

 

Do tego samego obiektu można zastosować wiele animacji. W tym celu należy skorzystać z przycisku Dodaj 

animację, który znajduje się na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana. 
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Podczas dodawania wielu efektów animacji do obiektów na slajdzie, warto wyświetlić specjalne okienko z 

listą dodanych efektów. Ułatwia ono zarządzanie efektami. W tym celu należy kliknąć przycisk Okienko 

animacji w grupie Animacja zaawansowana. Spowoduje to wyświetlenie Okienka animacji  przy prawej 

krawędzi okna programu. 

 

Wyszczególnione są w nim wszystkie animacje zastosowane dla wszystkich obiektów na slajdzie. Ponadto za 

pomocą przycisku Odtwórz można obejrzeć w tym okienku działanie wszystkich dodanych efektów. 

Można także ustawić opcje efektów animacji. W tym celu na karcie Animacje w grupie Animacja należy 

kliknąć strzałkę z prawej strony ikony Opcje efektu i wybrać odpowiednią, np.: Od dołu, Od dołu z lewej, Od 

lewej itp. 

Na karcie Animacje w grupie Chronometraż można określić opcje chronometrażu animacji, takie jak sposób 

rozpoczęcia, czas trwania i opóźnienie. Można także zmienić kolejność animacji. 
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Jeszcze więcej możliwości znajduje się w oknie właściwości danego efektu, które można otworzyć 

naciskając przycisk Więcej w grupie Animacja. 

 

W pozycji Animacja tekstu można ustawić różne sposoby pojawiania się listy wypunktowanej: według 

każdego poziomu lub wszystkie poziomy razem.  

Dodawanie przejścia slajdów 

Domyślnie podczas wyświetlania prezentacji w trybie pełnoekranowym, aktualnie wyświetlany slajd znika, 

a na jego miejsce pojawia się następny, bez animacji. Program PowerPoint daje nam również możliwość 

wprowadzenia takich efektów przejść slajdów, że mogą się one pojawiać na ekranie w sposób bardzo 

efektowny. 

Możemy zastosować efekty przejścia dla wszystkich slajdów. W tym celu należy otworzyć kartę Przejścia 

i z grupy Przejście do tego slajdu wybrać przez kliknięcie jedną z miniaturek przejść. 
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Dla wybranego efektu można ustalić dodatkowe opcje, które dostępne są po wybraniu przycisku Opcje 

efektu w grupie Chronometraż. 

 

Aby zatwierdzić wybór efektu przejścia slajdów, należy z grupy Chronometraż wybrać przycisk Zastosuj do 

wszystkich. Jeśli tej czynności nie wykonamy, wybrane przejście zostanie zastosowane wyłącznie do slajdu 

aktualnie edytowanego. 

 

W trakcie wyświetlania przejścia slajdu może zostać odtworzony dźwięk. Aby zastosować dźwięk do 

przejścia slajdu, na karcie Przejścia należy rozwinąć listę Dźwięk i wybrać z niej jeden z dostępnych 

dźwięków.  

 

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

samego efektu przejścia slajdu do wszystkich slajdów w prezentacji. 


