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PowerPoint 2007 – wprowadzenie 

Uruchamiając program należy wybrać z menu Start  Wszystkie programy  Microsoft Office  

Microsoft Office PowerPoint 2007. 

Po uruchomieniu programu pojawia się okno zbudowane z następujących podstawowych elementów: 

 wstążki ze wszystkimi narzędziami do pracy z programem (1), 

 okna konspektu slajdów, które zawiera miniatury wszystkich slajdów użytych w prezentacji (2), 

 edytowanego slajdu (3), 

 miejsca na notatki prelegenta (4), 

 paska stanu zawierającego różne przydatne informacje oraz przyciski do zmiany układu 

wyświetlania slajdów (5). 

 

W prawym dolnym rogu ekranu możemy ustalić trzy tryby wyświetlania prezentacji: 

 

 Widok normalny, do edycji slajdów – w tym widoku najczęściej tworzy się prezentację (1), 
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 Widok sortowania slajdów – w tym widoku można zmieniać kolejność slajdów albo wklejać slajdy 

skopiowane z innej prezentacji (2), 

 Pokaz slajdów od bieżącego slajdu (lub Shift+F5) – uruchamiamy pokaz, żeby zobaczyć efekt pracy 

nad bieżącym slajdem. Aby uruchomić prezentację od pierwszego slajdu należy zaznaczyć ten slajd, 

a następnie włączyć pokaz slajdów lub nacisnąć klawisz F5 (3). 

Motywy  

Program Microsoft PowerPoint udostępnia różnorodne motywy projektów, pozwalające nadać prezentacji 

wcześniej zaprojektowany wygląd. Ze wstążki narzędziowej wybieramy kartę Projekt. Na wstążce pojawią 

się motywy.  

Motyw określa style prezentacji: typ i rozmiar wypunktowania oraz czcionek, rozmiary i położenia symboli 

zastępczych, projekt i wypełnienie tła, schematy kolorów oraz wzorzec slajdu i opcjonalnie wzorzec tytułu. 

Schemat kolorów składa się z ośmiu kolorów używanych w projekcie slajdu: tła, tekstu i linii, cieni, tekstu 

tytułu, wypełnień, akcentów i hiperłączy. Wystarczy kliknąć na wybranym wzorze, żeby zastosować go 

w prezentacji. 

 

Podczas pracy z programem PowerPoint możemy skorzystać także z motywów znajdujących się na stronie 

Microsoft Office online. Znajdują się tam różne kategorie, a każdy slajd zawiera instrukcję, co powinno się 

na nim znajdować – zgodną z tematyką wybranego szablonu. 
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Wstawianie nowych slajdów 

Po ustaleniu motywu można przystąpić do pracy nad prezentacją. Po wykonaniu slajdu tytułowego 

wstawiamy następny, wybierając ze wstążki Narzędzia główne opcję Nowy slajd. W tym miejscu należy 

wskazać układ kolejnego slajdu. Układ określa sposób, w jaki ułożone są elementy na slajdzie. Zawiera 

symbole zastępcze, które z kolei zawierają tekst, na przykład tytuły i listy punktowane, oraz treść slajdu lub 

tabele, wykresy, obrazy, kształty oraz obiekty clipart. Wybór układu slajdu zależy od tego, co chcemy na 

slajdzie umieścić.  
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Domyślnie jako pierwszy po uruchomieniu programu pojawia się slajd tytułowy. 

 

Jeśli uzupełnimy go i dodany kolejny slajd, otrzyma on także układ domyślny – Tytuł i zawartość. 

 

Układ każdego slajdu można zmienić wybierając z karty Narzędzia główne z grupy Slajdy opcję Układ 

i wybierając potrzebny układ.. 
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Na nowym pustym slajdzie pojawiają się ikony umożliwiające dodanie elementów graficznych lub 

multimedialnych do slajdu. Po najechaniu kursorem myszki zostaje wyświetlona podpowiedź. Na slajdach 

umieszczamy listy wypunktowane oraz w razie potrzeby różne obiekty graficzne, filmy i dźwięki.  

 

Wstawianie zawartości do slajdów obejmuje: 

1. wstawianie grafiki SmartArt 

2. wstawianie wykresu 

3. wstawianie tabeli 

4. wstawianie obrazu z pliku 

5. wstawianie obiektu clipart 

6. wstawianie klipu multimedialnego 

Wstawianie zawartości slajdu 

Wstawianie i edycja tekstu 

Aby coś napisać, klikamy myszką na wybranym polu tekstowym, co spowoduje pojawienie się kursora 

umożliwiającego wprowadzanie tekstu. Jeśli tekst nie mieści się w symbolu zastępczym, program stopniowo 

zmniejsza rozmiar czcionki i interlinię, aby zmieścił się cały tekst. 

W programie PowerPoint 2007 można szybko formatować tekst, korzystając z opcji formatowania 

dostępnych na minipasku narzędzi, który jest wyświetlany automatycznie po zaznaczeniu tekstu 

i najechaniu kursorem myszki na ten tekst. Pojawi się też po zaznaczeniu tekstu i kliknięciu na nim prawym 

przyciskiem myszy. 

 

Równie dobrze można skorzystać z grupy narzędzi Czcionka, która znajduje się na karcie Narzędzia główne. 

 

Przy korzystaniu z motywów czcionka jest już odpowiednio sformatowana.  
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Jeśli na slajdzie nie ma przygotowanego pola do napisania tekstu lub chcemy wstawić dodatkowy tekst, 

to wybieramy Pole tekstowe z wstążki Wstawianie, rysujemy przez przeciągnięcie kursora myszki prostokąt 

na slajdzie i w utworzonym polu wpisujemy tekst. 

 

Dodawanie diagramów tabel i wykresów  

Kolejnym elementem, który możemy wykorzystać w pokazie slajdów jest diagram. Wstawiamy go 

wybierając z karty Wstawianie narzędzie SmartArt. 
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Po wybraniu z listy odpowiedniego diagramu i naciśnięciu OK możemy wprowadzić teksty. Następnie 

formatujemy diagram korzystając z narzędzi grafiki SmartArt. Wstążka Projektowanie jest dostępna tylko 

po wybraniu diagramu na slajdzie. 

 

Aby wstawić tabelę należy znaczyć slajd, na którym ma być zamieszczona. Na karcie Wstawianie w grupie 

Tabele należy kliknąć przycisk Tabela, a następnie wykonać jedną z poniższych czynności:  

 przesunąć wskaźnik, aby zaznaczyć odpowiednią liczbę wierszy i kolumn, a następnie kliknąć, 

 kliknąć pozycję Wstaw tabelę, a następnie wprowadzić liczby na listach Liczba kolumn i Liczba 

wierszy.  
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Aby dodać tekst do komórek tabeli, należy kliknąć w wybraną komórkę i wprowadzić tekst. Po 

wprowadzeniu tekstu kliknąć poza tabelą. Aby dodać wiersz na końcu tabeli, trzeba kliknąć ostatnią 

komórkę w ostatnim wierszu i nacisnąć klawisz Tab. 

Program Office PowerPoint 2007 zawiera wiele różnych typów wykresów i schematów, za pomocą których 

można przekazywać odbiorcom informacje na temat poziomów zapasów, zmian organizacyjnych, wyników 

sprzedaży i wielu innych zagadnień. Do wstawiania wykresu również wykorzystujemy narzędzia wstążki 

Wstawianie. 

 

Zanim przystąpimy do tworzenia wykresu, powinniśmy przygotować dane w programie Excel, zaznaczyć je 

i skopiować do schowka. Po wybraniu typu wykresu pokaże się arkusz kalkulacyjny z domyślnymi danymi – 

usuwamy je i wklejamy ze schowka systemowego własne dane – wykres się do nich dostosuje.  

Po zaznaczeniu wykresu na slajdzie można wybrać na wstążce grupę Narzędzia wykresów i korzystając 

z zakładek Projektowanie, Układ oraz Formatowanie zarządzać sposobem przedstawiania informacji na 

wykresie. 
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Wstawianie grafiki 

Aby wstawić grafikę do prezentacji należy na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje nacisnąć przycisk 

Obraz. Kolejny krok to zlokalizowanie obrazu, który chcemy dodać do prezentacji, a następnie kliknąć 

przycisk Wstaw. 

 

Rysunek 1. Wstawianie obrazów, zdjęć, rysunków 

Narzędzie Obiekt clipart umożliwia wstawianie na slajdzie obiektów clipart (gotowych rysunków, filmów, 

fotografii itp.). 

Elementy graficzne można wstawiać za pomocą narzędzi WordArt i Kształty, zawierających zestawy 

gotowych kształtów, które możemy dowolnie modyfikować. 

Obiekty WordArt to galeria stylów tekstu, które można dodawać do dokumentów pakietu Microsoft Office 

2007 w celu uzyskania efektu dekoracyjnego, takiego jak cień lub odbicie tekstu. W programie Microsoft 

Office PowerPoint 2007 można również przekonwertować istniejący tekst na obiekt WordArt. Tekst obiektu 

WordArt można zmieniać w taki sam sposób jak każdy inny tekst w kształcie. Aby wstawić taki obiekt, na 

karcie Wstawianie w grupie Tekst należy kliknąć przycisk WordArt, wybrać styl tekstu WordArt, który 

chcemy zastosować, a następnie wprowadzić tekst.  

 



 Kurs eTwinning „Tydzień z PowerPoint” 
 

    

Strona 10 z 10 

 

Można w obiekcie WordArt zmienić wygląd kształtu, jego wypełnienie lub dodać efekty, takie jak cienie, 

poświaty, odbicia, krawędzie wygładzone, skosy i obroty trójwymiarowe. Aby usunąć obiekt WordArt należy 

go zaznaczyć, a następnie nacisnąć klawisz Delete. 

Do prezentacji można dodać także kształty. Dostępne są linie, podstawowe kształty geometryczne, strzałki, 

kształty równań, kształty schematów blokowych, gwiazdy, transparenty i objaśnienia. W celu wstawienia 

kształtu na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje należy kliknąć przycisk Kształty. Po wybraniu 

odpowiedniego kształtu (przez kliknięcie), należy kliknąć w dowolne miejsce w dokumencie, a następnie 

przeciągnąć wskaźnik, aby umieścić kształt. 

 

 


