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Przygotowanie pokazu w PowerPoint 2007 

Pokaz można uruchamiać na kilka sposobów: 

• Uruchomienie pokazu pojedynczego slajdu, właśnie projektowanego – skrót klawiszowy Shift+F5 

• Uruchamianie całego pokazu – Pokaz slajdów/ Wyświetl pokaz… (skrót klawiszowy F5) 

Przygotowywany pokaz może być wykorzystywany w różny sposób: 

 jako pomoc podczas prowadzenia wykładu przez prelegenta, 

 do odtwarzania w trybie ciągłym i samodzielnego oglądania (można dodać nagraną narrację), 

 do wyświetlania wybranych slajdów, niekoniecznie odtwarzany jest wtedy cały pokaz. 

Podczas pokazu będącego wsparciem dla prelegenta najważniejsze jest takie ustawienie efektów animacji, 

aby uruchamiały się przy kliknięciu myszą. Pozwoli to na sprawne prowadzenie prezentacji i dostosowanie 

tempa wyświetlania slajdów do tego, co mówi prowadzący prezentację.  

Prezentacja automatyczna pozwala na przeprowadzenie pokazu bez udziału osoby prowadzącej. Najczęściej 

prezentacja po zakończeniu jest automatycznie uruchamiana ponownie. Tak przygotowaną prezentację 

można spakować i nagrać na płytę CD lub udostępnić przez Internet. Prezentację automatyczną można 

wyświetlić np. na spotkaniu podsumowującym realizację projektu eTwinning lub na ogólnodostępnych 

komputerach w szkolnej bibliotece.  

Przygotowanie prezentacji odtwarzanej automatycznie 

Aby przygotować prezentację automatyczną odtwarzaną bez prelegenta, należy najpierw zarejestrować 

czas wyświetlania każdego slajdu i określić czas występowania efektów dodanych do pokazu. Na karcie 

Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie klikamy ikonę Próba tempa. Zostanie uruchomiony pokaz 

slajdów z widocznym paskiem narzędzi Próba.  

 

W polu Czas slajdu można zobaczyć czas wyświetlania bieżącego slajdu. Z prawej strony pokazywany jest 

całkowity czas trwania prezentacji. Po ustawieniu czasów dla wszystkich slajdów w oknie komunikatu 

wyświetlony zostanie całkowity czas trwania prezentacji z pytaniem o zachowanie zarejestrowanego 

chronometrażu.  

 

Jeżeli wybierzemy opcję zachowania zarejestrowanego chronometrażu, slajdy zostaną wyświetlone 

w widoku sortowania slajdów z pokazanym czasem ich wyświetlania. 
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Aby ustawić automatyczne uruchamianie prezentacji po zakończeniu, na karcie Pokaz slajdów w grupie 

Przygotowywanie klikamy ikonę Przygotuj pokaz slajdów i w otwartym oknie Przygotowywanie pokazu 

w sekcji Opcje pokazu zaznaczamy opcję W pętli ciągłej do naciśnięcia klawisza Esc.  

 

Nagrywanie narracji 

Do tworzonej w programie PowerPoint prezentacji można też dodać głos narratora, który komentuje pokaz. 

Nie pomylmy nagrywania narracji do pokazu z komentarzami nagrywanymi do pojedynczych slajdów przez 

polecenie Wstawianie  Dźwięk  Nagraj dźwięk.  

Nagrywanie narracji jest przydatne, gdy wyświetlany pokaz będzie pokazem automatycznym, kiedy nie 

będzie obsługiwany przez prelegenta lub kiedy zostanie udostępniony w internecie. Narracja może zostać 

nagrana przed rozpoczęciem pokazu slajdów lub w trakcie jego trwania. Może zostać nagrana dla całej 

prezentacji lub dodana do wybranych slajdów lub konkretnych obiektów na slajdach. Niestety, aby 

skasować fragment narracji, trzeba skasować całą narrację i nagrać ją ponownie. 
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Podczas nagrywania narracji program PowerPoint automatycznie rejestruje czas narracji przeznaczony na 

każdy slajd. Zdefiniowany chronometraż może zostać zapisany. Zapamiętany chronometraż jest przydatny 

podczas automatycznego odtwarzania pokazu. Nagrany i zapisany chronometraż może zostać wyłączony, 

jeżeli nie będzie używany podczas pokazu. 

Narracja ma wyższy priorytet od innych efektów dźwiękowych i jeżeli jednocześnie dołączono do slajdu 

efekty dźwiękowe odtwarzane automatycznie i narrację, będzie odtwarzana narracja. Natomiast efekty 

dźwiękowe ustawione do odtwarzania po kliknięciu, będą odtwarzane, gdy nastąpi kliknięcie. 

Do nagrania narracji i jej odtworzenia niezbędne są karta dźwiękowa, mikrofon i głośniki. 

Aby nagrać narrację, po wybraniu slajdu od którego ma być nagrywana, należy na karcie Pokaz slajdów 

w grupie Przygotowywanie kliknąć przycisk Nagraj narrację.  

 

Pojawi się okienko Nagrywanie narracji.  

 

Klikamy przycisk Ustaw poziom mikrofonu i wykonujemy instrukcje ustawiania poziomu mikrofonu, 

a następnie naciskamy przycisk OK.  

Aby rozpocząć nagrywanie narracji od pierwszego slajdu prezentacji, klikamy przycisk Pierwszy slajd, aby 

rozpocząć od aktualnie wybranego slajdu, klikamy przycisk Bieżący slajd.  
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W widoku pokazu slajdów wypowiadamy tekst narracji do mikrofonu, a następnie klikamy slajd, aby przejść 

dalej. Wykonujemy tę procedurę dla każdego slajdu, do którego chcemy dodać narrację.  

Aby wstrzymać lub wznowić narrację, klikamy slajd prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu 

skrótów wybieramy polecenie Wstrzymaj narrację lub Wznów narrację.  

Kiedy nagramy narrację do wszystkich slajdów, klikamy w czarny ekran końcowy. Narracja zostanie 

automatycznie zapisana i pojawi się monit o zapisanie chronometrażu dla prezentacji. Klikamy przycisk 

Zapisz. Slajdy zostaną wyświetlone w widoku sortowania slajdów, z chronometrażem widocznym pod 

każdym z nich. 

 

Uruchamianie pokazu na komputerze, na którym nie zainstalowano programu 

PowerPoint 

Jeśli nie wiemy, czy na komputerze, z którego będziemy uruchamiać pokaz, jest zainstalowany program 

PowerPoint w wersji, w której przygotowywaliśmy prezentację, to powinniśmy w odpowiedni sposób ją 

zapisać. Naciskamy przycisk pakietu Office  (1) i z menu wybieramy polecenie Publikuj (2). W oknie, 

które pojawi się po prawej stronie, wybieramy opcję Spakuj na dysk CD (3).  
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Pojawi się okno Pakowanie na dysk CD. Powinniśmy teraz dodać pliki, z których korzystamy w prezentacji, 

np. pliki filmowe czy dźwiękowe. Pomimo, że program informuje nas, że pliki połączone są dołączane 

domyślnie, to jednak zaleca się ich samodzielne dołączenie.  

 

Następnie powinniśmy kliknąć w przycisk Opcje, żeby zaznaczyć możliwość dołączenia czcionek TrueType.  

 

Osadzając czcionki typu TrueType w prezentacji, będziemy mogli przeglądać, modyfikować i drukować 

dokument z jego oryginalnymi czcionkami, nawet, jeśli nie są one zainstalowane na komputerze, na który 

przenosimy prezentację. Mamy gwarancję, że zawsze wyświetlą się polskie „ogonki”, czyli np. litery ą, ę. 

Funkcja pakowania nie może jednak dołączać czcionek TrueType, które mają wbudowane ograniczenia 

praw autorskich. 

Po ustaleniu wszystkich potrzebnych opcji i dołączeniu plików, należy wybrać opcję Kopiuj do folderu. 

Program domyślnie zapisuje spakowaną prezentację i program Viewer w tworzonym folderze  

CD-prezentacja, który zapisuje w folderze Moje dokumenty (domyślnie ustawionym do zapisywania 

wszystkich plików). Możemy zmienić nazwę tworzonego folderu oraz miejsce jego zapisania. 
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Uwaga 

Jeśli użytkownik korzysta ze sprzętu do nagrywania dysków CD, funkcja Pakowanie na dysk CD może 

skopiować prezentację na pusty dysk lub dysk z możliwością wielokrotnego zapisu z istniejącą zawartością 

(zostanie ona wtedy zastąpiona).  

 


