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Dodawanie dźwięku do prezentacji w PowerPoint 2010 

Formaty plików dźwiękowych 

Dźwięk wcześniej przygotowany musi zostać zapisany w pliku w odpowiednim formacie, żeby można było 

odtworzyć go w prezentacji programu PowerPoint. Popularne formaty akceptowane przez program 

PowerPoint, to na przykład: 

• plik MIDI (rozszerzenie mid lub midi), 

• plik audio MP3 (rozszerzenie mp3), 

• plik Wave Form Audio Format (rozszerzenie wav), 

• plik Windows Media Audio (rozszerzenie wma). 

Wstawianie dźwięku  

Klikamy slajd, do którego chcemy dodać dźwięk. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia klikamy 

strzałkę w obszarze Dźwięk. 

 

Wykonujemy jedną z następujących czynności: 

• klikamy pozycję Dźwięk z pliku, w oknie Wstawianie dźwięku znajdujemy folder zawierający plik 

dźwiękowy, który chcemy dodać, a następnie klikamy ten plik dwukrotnie lub naciskamy przycisk 

Wstaw. 
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• klikamy pozycję Obiekt clipart — audio, lokalizujemy odpowiedni klip w okienku zadań Clipart, 

a następnie klikamy strzałkę obok tego klipu i wybieramy polecenie Wstaw.  

 

Odtwarzanie i zatrzymanie dźwięku 

Po wstawieniu pliku dźwiękowego na slajdzie pojawi się ikona dźwięku, pod nią znajduje się przycisk 

Odtwórz/Wstrzymaj pozwalający na odsłuchanie wstawionego pliku dźwiękowego. 

Dołączony do slajdu plik dźwiękowy można odtworzyć, aby sprawdzić poprawność i jakość dźwięku w inny 

sposób. Dwukrotnie klikamy w ikonę dźwięku i w obszarze Narzędzia audio w grupie Odtwarzanie 

wybieramy przycisk Odtwórz. 

 

Odtwarzanie dźwięku w sposób ciągły 

Domyślnie dźwięk odtwarzany jest jeden raz. Aby dźwięk był odtwarzany ciągle do momentu, gdy zostanie 

zatrzymany kliknięciem, w obszarze Narzędzia audio wybieramy kartę Odtwarzanie i w grupie Opcje audio 

zaznaczamy pole wyboru W pętli do zatrzymania. 
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Jednocześnie można w powyższym oknie ustawić między innymi głośność odtwarzania dźwięku 

i zadecydować, czy ikona dźwięku ma być widoczna podczas pokazu. 

Jeśli chcemy, aby dźwięk towarzyszył całej prezentacji od pierwszego do ostatniego slajdu, wstawiamy 

dźwięk na pierwszym slajdzie i klikamy dwukrotnie ikonę dźwięku widoczną na slajdzie. Wybieramy z karty 

Narzędzia audio opcję Odtwarzanie i w pozycji Początek wybieramy Odtwórz na wielu slajdach. 

 

Dźwięki osadzone i łączone 

W pracy z wcześniejszymi wersjami programu bardzo ważna jest świadomość, że istnieją dwa rodzaje 

dźwięków w prezentacji – osadzone i łączone. Pliki osadzone (w formacie WAV do 100 KB) 

są przechowywane w prezentacji, natomiast pozostałe typy plików multimedialnych (łączone) 

są przechowywane poza prezentacją. W PowerPoint 2010 po raz pierwszy pliki multimedialne są osadzane 

w pliku prezentacji. 

Możemy łatwo sprawdzić, czy plik dźwiękowy jest osadzony, czy łączony z prezentacją. Po kliknięciu w ikonę 

dźwięku na slajdzie wybieramy kartę Animacje  Okienko animacji. W oknie zadań animacji po prawej 

stronie widoczny jest wstawiony dźwięk.  
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Klikamy w niego dwukrotnie, co spowoduje uruchomienie okna Odtwarzanie: Dźwięk. W zakładce 

Ustawienia dźwięku w grupie Informacje mamy podaną informację, że plik jest zawarty w prezentacji.  

 

Inną informację otrzymamy w niższych wersjach programu, gdzie przy plikach łączonych będzie podana 

ścieżka dostępu. To oznacza, że aby odtworzyć dźwięk w prezentacji na innym komputerze, niż był 

przygotowany, plik dźwiękowy trzeba także przenieść na inny komputer.  

 

Nagrywanie komentarza głosowego 

Nagranie komentarza głosowego do wybranego slajdu i wysłuchanie go będzie możliwe, jeśli komputer jest 

wyposażony w kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki. Aby nagrać komentarz, po wybraniu slajdu, na 

którym ma się odtwarzać, na karcie Wstawianie w grupie Multimedia należy nacisnąć Dźwięk 

i z rozwiniętej listy wybrać przycisk Nagraj dźwięk.  

 

W otwartym oknie Nagrywanie dźwięku naciskamy przycisk z czerwoną kropeczką, który uruchamia 

nagrywanie. 
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Aby sprawdzić jakość nagrania, można uruchomić wstępne odtwarzanie komentarza przez kliknięcie 

w niebieską strzałkę. Jeśli uznamy, że wszystko jest w porządku, w polu Nazwa wpisujemy nazwę 

nagrywanego pliku i naciskamy przycisk OK.  

 

Nagrany komentarz jest widoczny na slajdzie w postaci ikony dźwięku  

Ikona ta jest obiektem graficznym i można ją modyfikować, zmieniając np. jej wielkość (przez rozciąganie), 

położenie (przez przesunięcie w dowolne miejsce slajdu), kolor. Wystarczy nacisnąć prawy klawisz myszy na 

ikonie dźwięku i z rozwiniętego menu wybrać opcję Formatuj dźwięk, a następnie dokonać niezbędnych 

zmian. Można też kliknąć dwukrotnie w ikonę dźwięku, z karty Narzędzia audio wybrać Formatowanie. 

 


