
 Kurs eTwinning „Tydzień z Prezi” 
 

    

Strona 1 z 3 

 

Wstawianie obrazów, filmów, tekstów 

Wstawianie i modyfikacja obrazów 

Aby wstawić obraz do prezentacji, z górnej belki naciskamy Insert i z rozwiniętego menu wybieramy Image. 

Po prawej stronie pojawi się okienko Insert image, w którym mamy możliwość wyboru jednego z darmowych 

obrazów (FREE IMAGES) lub wstawienia obrazu z dysku komputera (UPLOAD YOUR FILE).  

 

Kiedy obraz jest aktywny (zaznaczony przez kliknięcie), wokół niego pojawia się obramowanie. Na każdym 

rogu obramowania znajduje się mały kwadracik – kiedy najdziemy na niego kursorem myszki, pojawi się 

strzałka, za pomocą której przez przeciągnięcie obraz można zwiększać lub zmniejszać.  

Żeby wstawić obraz zapisany już na naszym dysku naciskamy przycisk Upload image. W okienku „Otwieranie” 

wskazujemy miejsce, gdzie obraz się znajduje, zaznaczamy go i klikamy Otwórz.  

 

Obraz zostanie wstawiony w obszar prezentacji.  
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Wstawianie filmów 

Aby wstawić film do prezentacji, z górnej belki naciskamy Insert i z rozwiniętego menu wybieramy video.  

 

Po prawej stronie w panelu Video widoczne jest okienko (EMBED YOUTUBE), w którym należy wkleić pobrany 

z serwisu YouTube link do filmu. Zatwierdzamy wstawienie filmu przyciskiem Insert.  

 

Film pojawi się na płótnie w postaci małego okienka. Można to okienko powiększyć tak samo, jak 

powiększamy obraz. 

 

Chociaż w panelu po prawej stronie widoczna jest możliwość dodawania plików wideo z dysku komputera 

(Upload video), to ta opcja nie jest dostępna w planie darmowym Basic. 
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Wstawianie i edycja tekstu 

Aby wstawić w obszar slajdu tekst, z górnego menu wybieramy Insert → Text. Pojawi się pole tekstowe 

z domyślną treścią „Click to edit text” (kliknij aby edytować tekst).  

 

Aby wpisać własny tekst, klikamy w pole tekstowe i wprowadzamy jakąś treść.  

W górnej części okna edycji tekstu znajdują się przyciski do edycji tekstu. Można więc zmniejszyć lub 

zwiększyć wpisany tekst, zmienić kolor czcionki, pogrubić ją lub pochylić, wstawić lub zdjąć wypunktowanie, 

dokonać zmiany wcięcia akapitu. Można też zmienić styl czcionki – dostępny jest styl tytułu (Title), podtytułu 

(Subtitle i Subtitle 2) i tekstu prezentacji (Body oraz Body 2).  Po wprowadzeniu tekstu wystarczy kliknąć poza 

obszar pola tekstowego, aby czynność została zatwierdzona.  

 

Pisząc tekst trzeba sprawdzić, czy wybrany styl tekstu Title, Body lub Subtitle pozwala na pisanie polskimi 

literami. Zdarza się, że litery polskie w stylu Title pojawiają się, a w stylu Body nie.  


