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Tworzenie filmu w programie Photo Story 3 

Photo Story jest prostym darmowym programem umożliwiającym tworzenie filmów zbudowanych 

z sekwencji zdjęć. Cały proces przygotowywania zamyka się w kilku krokach od importu zdjęć, podstawowej 

obróbki (przycinanie, obrót, redukcja efektu tzw. czerwonych oczu, nakładanie filtrów i dodawanie 

napisów), poprzez możliwość nagrania własnej narracji, kończąc na wzbogaceniu całości o wybrany 

(lub skomponowany w programie) podkład muzyczny. Gotowy pokaz można zapisać do pliku wideo, wysłać 

e-mailem lub zapisać w formacie przeznaczonym dla urządzeń przenośnych. Można później wyświetlić 

historię, używając dowolnego programu, który odtwarza pliki w formacie WMV, np. Windows Media Player.  

Program można pobrać np. w Centrum pobierania Microsoft pod adresem http://www.microsoft.com/pl-

pl/download/details.aspx?id=11132 i zainstalować w swoim komputerze. 

Rozpoczęcie tworzenia nowego filmu 

Przed przystąpieniem do pracy warto zgromadzić w jednym folderze zdjęcia odpowiednio przygotowane 

(zalecany rozmiar to 640 x 480 pikseli, najlepiej w orientacji poziomej). Uruchamiamy program Photo Story 

3 dla Windows z menu Start.  

 

 

http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=11132
http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=11132
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Na ekranie powitalnym mamy do wyboru trzy możliwości: 

• Rozpocznij nową historię –tworzenie nowej opowieści w postaci prezentacji. 

• Edytuj projekt – modyfikowanie utworzonego i zapisanego wcześniej projektu. 

• Odtwórz historię – wyświetlenie cyfrowej opowieści. 

Wybieramy opcję Rozpocznij nową historię i klikamy w przycisk Dalej.  

Kolejną czynnością jest dodawanie obrazów do projektu poprzez wskazanie w oknie Importuj i organizuj 

obrazy wybranej fotografii i naciśnięcie przycisku Importuj. 

 

W oknie Otwieranie wybieramy stosowny folder, w którym znajdują się zdjęcia. Aby wybrać wszystkie 

zdjęcia klikamy na pierwszym z nich, a następnie na ostatnim (z wciśniętym klawiszem Shift). Możemy je 

także zaznaczyć używając skrótu klawiaturowego Ctrl+a. Jeśli chcemy wybrać tylko niektóre zdjęcia, 

naciskamy klawisz Ctrl i klikamy lewym klawiszem myszki w poszczególne obrazy. Takie działanie umożliwia 

wybór zdjęć, które nie sąsiadują ze sobą.  
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Klikamy Otwórz aby zatwierdzić wybór. Zdjęcia zostaną załadowane do osi czasu.  
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Pobrane zdjęcia edytujemy za pomocą narzędzi dostępnych pod podglądem na obraz (przycisk Edytuj)  

 

Pierwszy od lewej dotyczy regulacji koloru, drugi pozwala zredukować efekt czerwonych oczu, dwa 

następne obrócić fotografię w lewo i prawo. Ostatni zezwala na edycję obrazu – możemy przyciąć 

i wykadrować zdjęcie. Dostępne jest także narzędzie do usuwania czarnych obramowań w obrazach.  

 

Podczas pracy nad historią można w dowolnym czasie zapisać jej projekt, klikając przycisk Zapisz projekt. 

W oknie dialogowym Zapisywanie jako należy wpisać nazwę projektu. Aby możliwe było edytowanie 

historii w przyszłości, należy zapisać jej projekt. W projektach tworzonych za pomocą programu Photo Story 

3 dla Windows należy używać rozszerzenia nazwy pliku wp3. W przeciwnym przypadku program Photo 

Story nie będzie mógł otworzyć pliku. Domyślnie projekty historii są zapisywane w folderze Moje wideo. 

Po kliknięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszki możemy przesunąć obraz w dowolne miejsce na 

ścieżce filmowej (w przód, w tył, pomiędzy inne fotografie). Można także skorzystać z przycisków, 

znajdujących się z prawej strony ścieżki, które pozwalają na przeniesienie obrazu do przodu, do tyłu oraz na 

usunięcie obrazu ze ścieżki filmowej. 

Za pomocą przycisku Dalej przechodzimy do kolejnego etapu projektu - do kroku Dodaj tytuł do obrazów. 

Wskazujemy, klikając na osi kolejne zdjęcie, a następnie w okienko po prawej stronie wpisujemy 

odpowiedni tekst oraz określamy jego atrybuty – takie jak rodzaj czcionki, kolor, wyrównanie. 
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Naciskając przycisk Dalej przechodzimy do okna Dodaj narrację do obrazu i dostosuj ruch. Jeśli nie chcemy, 

aby program Photo Story automatycznie określił efekty kadrowania i przybliżania dla obrazów w historii, 

możemy ręcznie określić te efekty w oknie dialogowym Dostosowywanie ruchu. Ustawiając ruch ręcznie, 

można wybrać ogólne obszary obrazu, które będą widoczne na początku i na końcu klipu wideo obrazu.  

W oknie dialogowym Dostosowywanie ruchu można wykonać jedną lub kilka z następujących czynności:  

 Określenie w sekundach czasu wyświetlania obrazu z narracją podczas odtwarzania historii. 

Ustawienia określone w tym oknie dialogowym są stosowane tylko do zaznaczonego obrazu.  

 Określenie, czy odtwarzanie obrazu rozpoczyna się od przejścia, i wybranie przejścia.  

 Określenie w sekundach czasu wyświetlania przejścia podczas odtwarzania historii. Ustawienia 

określone w tym oknie dialogowym są stosowane tylko do zaznaczonego obrazu. 
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Wprowadzone zmiany zapisujemy i zamykamy okno.  
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W oknie Dodaj narracje do obrazów i dostosuj ruch możliwe jest nagranie słownej narracji do każdego 

zdjęcia. W celu nagrania narracji: 

 Wybieramy zadane zdjęcie, do którego ma być dograna narracja. 

 Klikamy w przycisk Nagraj Narrację  

 Wypowiadamy narrację. 

 Zatrzymujemy nagrywanie przyciskiem Zatrzymaj nagrywanie   

Powyższe kroki powtarzamy przy każdym kolejnym zdjęciu.  

Uwaga: W celu konfiguracji mikrofonu i ustawienia głośności nagrywania należy uruchomić stosowny 

kreator klikając w przycisk mikrofonu. 

Aby usunąć narrację należy kliknąć w przycisk  . 

Ostatnim etapem jest dodawanie dźwięku do prezentacji. Istnieje możliwość wstawienia dowolnej muzyki 

lub nagrania własnej. W celu dodania muzyki, która będzie odtwarzana jako podkład muzyczny dla całego 

filmu wybieramy na osi czasu pierwsze zdjęcie, a następnie przycisk Utwórz muzykę, aby skomponować 

muzykę samodzielnie. 
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W oknie Utwórz muzykę wybieramy gatunek muzyki oraz jej styl, a następnie podkład, nastroje, tempo i 

natężenie. Aby odtworzyć kompozycję klikamy w przycisk Odtwarzanie. W celu akceptacji skomponowanej 

muzyki zatwierdzamy ją przyciskiem OK. 

W oknie Dodaj muzykę tła możemy także skorzystać z opcji wyboru przygotowanego już wcześniej pliku 

dźwiękowego. W tym celu naciskamy przycisk Wybierz muzykę i wskazujemy odpowiedni plik dźwiękowy. 

Możemy także ustawić jej głośność tak, aby nie zakłócała narracji zdjęć. Po kliknięciu na pierwszym zdjęciu 

można obejrzeć przygotowany film z dodaną muzyką tła, wybierając przycisk Podgląd. 

Nadszedł czas na zapisanie naszej historii, co następuje po kliknięciu przycisku Dalej. Aby zapisać film 

w formacie pliku filmowego, w oknie Zapisz historię: 

 Wybieramy opcję Zapisz historię do odtwarzania na komputerze. 

 Wskazujemy folder do zapisania pliku z filmem oraz wpisujemy jego nazwę – przycisk Przeglądaj. 

Domyślnie jest to folder Moje wideo, ale tę lokalizację można zmienić.  

 Klikamy w przycisk Dalej, aby zapisać film. 

 Zapisujemy ostateczną wersję projektu filmu – przycisk Zapisz projekt. 

 Wybieramy opcję Wyświetl historię, aby obejrzeć film w programie Windows Media Player. 

Aby edytować historię, należy mieć zapisany plik projektu (plik z rozszerzeniem nazwy pliku wp3 lub psc) 

historii, który zapisano przy zapisywaniu historii lub przy zamykaniu programu Photo Story. Należy 

pamiętać, że pliki z rozszerzeniem nazwy pliku psc zostały utworzone z wykorzystaniem wcześniejszej wersji 

programu Photo Story. 

 

 


