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Przygotowanie pokazu w PowerPoint 2010 

Pokaz slajdów można uruchamiać na kilka sposobów: 

 Wybierając na karcie Pokaz jedną z możliwości dostępnych w grupie Uruchamianie pokazu 

slajdów. 

 

 Korzystając z klawisza F5 (uruchamia pokaz od pierwszego slajdu) lub ze skrótu klawiszowego 

Shift+F5 (uruchamia pokaz od bieżącego slajdu). 

 Naciskając przycisk  na pasku stanu.  

Wszystkie narzędzia niezbędne do zadecydowania o opcjach pokazu znajdują się na karcie Pokaz w grupie 

Przygotowanie. 

Przygotowywany pokaz można być wykorzystywany w różny sposób: 

 jako pomoc podczas prowadzenia wykładu przez prelegenta, 

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

 do wyświetlania wybranych slajdów, niekoniecznie odtwarzamy cały pokaz. 

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.  
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Jeżeli zostanie wybrana opcja zachowania zarejestrowanego chronometrażu, slajdy będą wyświetlone 

w widoku sortowania slajdów z pokazanym czasem ich wyświetlania. 

 

Aby ustawić automatyczne uruchamianie prezentacji po zakończeniu, należy na karcie Pokaz slajdów 

w grupie Przygotowywanie kliknąć ikonę Przygotuj pokaz slajdów i w otwartym oknie Przygotowywanie 

pokazu w sekcji Opcje pokazu zaznaczyć 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.  
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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. 

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 odtwarzana, należy na karcie Pokaz slajdów 

w grupie Przygotowywanie kliknąć przycisk Rejestruj pokaz slajdów i wybrać opcję Rozpocznij 

rejestrowanie od początku, jeśli narracja ma być nagrana do każdego slajdu po kolei, albo wybrać 

Rozpocznij rejestrowanie od bieżącego slajdu.  

 

Następnie w poniższym okienku zaznaczamy Narracje i wskaźnik laserowy i klikamy Rozpocznij 

rejestrowanie.  

 

Pojawi się pokaz naszej prezentacji, a w lewym górnym rogu widoczne będzie okienko rejestrowania. 
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Po nagraniu narracji do pierwszego slajdu, klikamy w jego obszar. To spowoduje przełączenie pokazu na 

następny slajd i dalej kontynuujemy nagrywanie narracji. Powtarzamy te czynności aż do ostatniego slajdu. 

Pokaz po chwili sam się wyłączy, a pojawi się prezentacja w widoku sortowania slajdów. 

 

Przy każdym slajdzie widoczny jest czas nagranej narracji.  


