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Film w prezentacji PowerPoint 2007 

W prezentacji multimedialnej można do slajdu dodać film, czyli plik wideo zapisany w formatach AVI, WMV 

lub MPEG, wcześniej utworzony i zapisany. Może zdarzyć się jednak sytuacja, kiedy dodany plik filmowy 

posiadający zalecany format odtwarza się niepoprawnie. Prawdopodobna przyczyna, to brak zainstalowanej 

właściwej wersji kodera – dekodera. Możliwe jest także dodanie do slajdu animowanego pliku GIF 

zaczerpniętego z kolekcji Microsoft Clip Organizer, który w programach pakietu Office jest rozpoznawany 

jako klip filmowy, ale nie wszystkie opcje filmu są dostępne w czasie pracy z animowanym plikiem.  

W odróżnieniu do obrazów i rysunków pliki filmowe są zawsze połączone z prezentacją, a nie osadzone 

w niej. Gdy zostanie wstawiony połączony plik filmowy, program PowerPoint tworzy łącze do bieżącej 

lokalizacji tego pliku. Jeśli później plik filmowy zostanie przeniesiony do innej lokalizacji, nie będzie możliwe 

zlokalizowanie go w celu odtworzenia w programie PowerPoint. Dlatego przed wstawieniem filmów do 

prezentacji dobrze jest skopiować je do tego samego folderu, w którym jest prezentacja. Program 

PowerPoint utworzy łącze do pliku filmowego i dopóki plik pozostanie w folderze prezentacji, będzie 

możliwe jego zlokalizowanie, nawet jeśli folder zostanie przeniesiony lub skopiowany na inny komputer. 

Dodawanie i odtwarzanie filmu 

Aby do slajdu dodać film, na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne klikamy strzałkę w obszarze 

Film i wybieramy odpowiednią opcję: Film z pliku. 

 

W oknie wstawiania filmu odszukujemy folder zawierający film, a następnie klikamy dwukrotnie plik, który 

chcemy dodać.  

Możemy także wybrać opcję Film z kolekcji programu Clip Organizer. W okienku zadań Clipart odszukujemy 

plik, który chcemy zastosować, a następnie klikamy ten plik, aby go dodać do slajdu.  

Gdy jest wstawiany film, pojawia się prośba o wybranie opcji odtwarzania filmu w sposób automatyczny 

(Automatycznie) lub po kliknięciu filmu (Po kliknięciu). 
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Podczas wstawiania filmu jest dodawany efekt wyzwalacza wstrzymania, określany mianem wyzwalacza, 

ponieważ aby odtworzyć film, trzeba kliknąć określony element na slajdzie – ramkę filmu – aby wstrzymać 

odtwarzanie filmu, i kliknąć ją ponownie, aby wznowić odtwarzanie.  

Tę opcję można w dowolnej chwili zmienić. Klikamy film, a następnie w obszarze Narzędzia filmów 

wybieramy kartę Opcje. W grupie Opcje filmu wskazujemy odpowiednią pozycję z listy Odtwórz film. 

 

Film podczas prezentacji można odtwarzać w trybie pełnoekranowym. Powiększony obraz wideo może się 

wydawać zniekształcony. Zależy to od rozdzielczości oryginalnego pliku filmowego. Trzeba zawsze 

wyświetlić podgląd filmu, aby sprawdzić, czy film nie jest zniekształcony lub niewyraźny. Można to zrobić 

na dwa sposoby. Pierwszy – w widoku normalnym klikamy ramkę filmu na slajdzie, w którym chcemy 

włączyć podgląd. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Odtwarzanie klikamy przycisk 

Podgląd. 

 

Podgląd filmu w widoku normalnym można wyświetlić także przez dwukrotne kliknięcie filmu. 

Jeśli film jest ustawiony do wyświetlania na pełnym ekranie oraz do odtwarzania automatycznego, można 

przeciągnąć ramkę filmu na szary obszar poza slajdem, żeby nie była widoczna na slajdzie albo mignęła 

krótko przed wyświetleniem filmu na całym ekranie.  

Żeby wprowadzić takie ustawienia w widoku normalnym klikamy ramkę filmu na slajdzie, w którym chcemy 

odtwarzać film na pełnym ekranie. Następnie w obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje 

filmu zaznaczamy pole wyboru Odtwórz w trybie pełnoekranowym. 

 


