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PowerPoint 2010 

Uruchamiając program należy wybrać z menu Start  Wszystkie programy  Microsoft Office  

Microsoft Office PowerPoint 2010. Po uruchomieniu programu pojawia się okno zbudowane 

z następujących elementów: 

 wstążki ze wszystkimi narzędziami do pracy z programem, 

 okna konspektu, które zawiera miniatury wszystkich slajdów użytych w prezentacji, 

 edytowanego slajdu w układzie Slajd tytułowy, 

 miejsca na notatki prelegenta, 

 paska stanu zawierającego różne przydatne informacje oraz przyciski do zmiany układu 

wyświetlania slajdów. 
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Widoki w programie PowerPoint 

W prawym dolnym rogu okna programu możemy ustalić cztery tryby wyświetlania prezentacji: 

 

Widok normalny to główny widok edycji, w którym można tworzyć i projektować prezentacje.  

 

• W okienku slajdu (1) można wykonywać pracę bezpośrednio na pojedynczych slajdach. 

• Kropkowane obramowania (2) wskazują symbole zastępcze, w których można wpisywać tekst oraz 

wstawiać obrazy, wykresy i inne obiekty. 

• Na karcie Slajdy (3) widoczne są miniatury wszystkich pełnowymiarowych slajdów wyświetlanych 

w okienku slajdu. Po dodaniu innych slajdów można kliknąć miniaturę na karcie Slajdy w celu 

wyświetlenia odpowiedniego slajdu w okienku slajdu. Przeciąganie miniatur powoduje zmienianie 

rozmieszczenia slajdów w prezentacji. Karta ta służy również do dodawania i usuwania slajdów. 
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• W okienko notatek (4) można wpisywać notatki dotyczące bieżącego slajdu. Można je przekazywać 

odbiorcom lub zaglądać do nich w widoku prezentera podczas przedstawiania prezentacji. 

Widok sortowania slajdów – w tym widoku slajdy są wyświetlane jako miniatury, co ułatwia sortowanie 

i organizowanie sekwencji slajdów podczas tworzenia prezentacji, a także podczas przygotowywania 

prezentacji do wydruku.  

 

Widok do czytania – jeśli prezentacja nie będzie przedstawiania odbiorcom (na przykład na dużym ekranie), 

można użyć widoku odczytu i wyświetlić ją dla użytkowników korzystających z własnych komputerów. 

Widoku odczytu można użyć również wtedy, gdy nie jest konieczne wyświetlenie prezentacji 

w pełnoekranowym widoku pokazu slajdów. Okno odczytu zawiera proste w obsłudze elementy sterujące, 

co ułatwia przeglądanie prezentacji. W dowolnym momencie można przełączyć się z tego widoku do 

jednego z pozostałych widoków w celu zmodyfikowania prezentacji. 
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Pokaz slajdów od bieżącego slajdu – żeby zobaczyć efekt pracy nad bieżącym slajdem uruchamiamy pokaz 

wybierając tę opcję lub wprowadzając z klawiatury skrót klawiszowy Shift+F5. Aby uruchomić prezentację 

od pierwszego slajdu należy włączyć pokaz slajdów lub nacisnąć klawisz F5. Ten widok zajmuje cały ekran 

komputera i reprezentuje wygląd prezentacji wyświetlanej publiczności na dużym ekranie. W tym widoku 

można zobaczyć, jak będą wyglądać grafiki, chronometraże, filmy, efekty animowane i efekty przejścia 

podczas przedstawiania prezentacji. Aby zakończyć działanie widoku pokazu slajdów, należy nacisnąć 

klawisz Esc. 

Tworzenie nowych prezentacji przy użyciu motywów 

Aby nadać prezentacjom profesjonalny wygląd, czyli używając jednego lub wielu układów slajdów ze 

schematem kolorów oraz z odpowiednim tłem, czcionkami i efektami, można zastosować motyw. Motywy 

można również stosować do tabel, grafiki SmartArt, kształtów lub wykresów na slajdach. 

W programie PowerPoint 2010 udostępniono wiele wbudowanych motywów, które można wykorzystać i 

dowolnie dostosowywać. Galeria motywów dostępna jest na karcie Projektowanie w grupie Motywy. Przed 

zastosowaniem motywu można wyświetlić jego podgląd na żywo, co umożliwia sprawdzenie wyglądu slajdu 

z różnymi motywami. Wystarczy umieścić wskaźnik na miniaturze w galerii motywów, aby sprawdzić, jak 

prezentacja będzie wyglądać po zastosowaniu różnych motywów. 

 

Motywy można używać w niezmienionej postaci lub dostosowywać je do własnych potrzeb. Należy 

najpierw znaleźć motyw zbliżony wyglądem do żądanego, a następnie zmodyfikować go poprzez zmianę 

kolorów, czcionek, linii i efektów wypełnienia. Następnie taki motyw można zapisać jako własny, 

niestandardowy motyw. 

Aby dokonać zmian w wybranym motywie należy skorzystać z narzędzi Kolory, Czcionki i Efekty 

znajdujących się w grupie Motywy oraz z narzędzi Style tła i Ukryj grafikę tła z grupy narzędzi Tło.  
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Wstawianie nowych slajdów 

Prezentacja ma wtedy sens, jeśli składa się z wielu slajdów. Wstawienie nowego slajdu do prezentacji jest 

możliwe dzięki ikonie Nowy slajd, dostępnej na karcie Narzędzia główne.  

 

Po kliknięciu w tę ikonę na ekranie pojawi się nowy slajd. Podobnie, jak na slajdzie tytułowym, także i na 

nim będą widoczne puste pola tekstowe, w które można wpisywać tekst. Nowy slajd domyślnie ma 

określony układ: Tytuł i zawartość.  

W trakcie pracy w każdej chwili można zmienić układ edytowanego slajdu. Na karcie Narzędzia główne 

w grupie Slajdy należy wskazać opcję Układ i z rozwiniętego menu wybrać nowy układ. 

 

Można także wstawić nowy slajd od razu wybierając potrzebny układ. W tym celu należy rozwinąć listę 

przycisku Nowy slajd dostępną na karcie Narzędzia główne i w oknie Motyw pakietu Office wybrać jeden 

ze zdefiniowanych układów. 
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Do wybranego układu można w dowolnej chwili wstawić samodzielnie pole tekstowe lub usunąć pole 

przypisane do tego układu. Należy jednak pamiętać, że tak zmieniony slajd może znacznie różnić się od 

pozostałych, co nie zawsze jest korzystne. 

Wstawianie i formatowanie zawartości slajdów 

Wstawianie tekstu 

W programie PowerPoint wszystkie teksty wprowadza się do pól tekstowych. Niektóre układy slajdów mają 

już przygotowane takie pola (najczęściej z napisem „Kliknij, aby dodać tekst”). Wystarczy kliknąć w pole 

i wpisać własny tekst.  

 

Jeśli na slajdzie nie ma przygotowanego pola do napisania tekstu lub chcemy wstawić dodatkowy tekst, to 

wybieramy Pole tekstowe z karty Wstawianie, przeciągając myszką z wciśniętym lewym klawiszem 

rysujemy prostokąt na slajdzie i w utworzonym polu wpisujemy tekst. 

Pola tekstowe widoczne na slajdach można modyfikować, zmieniając ich rozmiar i położenie. W tym celu 

należy kliknąć w pole, co spowoduje pojawienie się konturu pola z zaznaczonymi uchwytami rozmiaru. 

Korzystając z konturu i uchwytów można pole tekstowe zmniejszać, zwiększać, obracać, przenieść w inne 

miejsce na slajdzie. 

 

Wstawianie zawartości 

Większość gotowych układów slajdów pozwala na wstawienie do slajdu nie tylko pól tekstowych, ale także 

sześciu rodzajów zawartości. Pomocne przy tym są ikony, widoczne na slajdach. 
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 Wstaw tabelę  pozwala na wstawienie tabeli o dowolnej liczbie kolumn i wierszy.  

 Wstaw wykres  pozwala na zamieszczenie na slajdzie wykresu. Możliwe jest także 

wprowadzanie własnych wartości.  

 Wstaw grafikę SmartArt  pozwala na wstawienie diagramu lub schematu organizacyjnego, które 

można wypełnić własnymi danymi.  

 Wstaw obraz z pliku  umieszcza na slajdzie obraz zapisany w postaci pliku na dowolnym nośniku, 

np. dysku komputera czy pamięci przenośnej.  

 Obiekt ClipArt  umożliwia wyszukanie i wybranie z galerii obiektów ClipArt dowolnego obrazka 

i wstawienie go na slajd.  

 
Wstaw klip multimedialny  otwiera okno Wstaw wideo, w którym można przejrzeć zawartość 

folderów i wybrać odpowiedni film zapisany na dysku.  

Wstawianie obiektów WordArt i kształtów  

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

uzyskania efektu dekoracyjnego, takiego jak cień lub odbicie tekstu. W programie PowerPoint można 

również przekonwertować istniejący tekst na obiekt WordArt. 

Aby na slajdzie znalazł się obiekt WordArt, na karcie Wstawianie w grupie Tekst należy kliknąć przycisk 

WordArt, wybrać styl tekstu WordArt, który chcemy zastosować i w okno z napisem „Tutaj wpisz tekst” 

wprowadzić własny tekst.  

 

Aby zamieścić na slajdzie kształt, na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje należy wybrać przycisk Kształty. 

W bibliotece gotowych kształtów jest duży wybór elementów, które mogą być przydatne w prezentacjach. 
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Z rozwiniętej listy wybieramy potrzebny kształt, wciskamy lewy klawisz myszy w miejscu, gdzie kształt ma 

się zaczynać i trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przesuwamy ją w miejsce, gdzie kształt ma się 

kończyć. 

Formatowanie zawartości prezentacji 

Tekst wprowadzony w polach tekstowych można formatować według własnego uznania, korzystając 

z narzędzi zgromadzonych na karcie Narzędzia główne w grupach Czcionka i Akapit. Można również 

zaznaczyć formatowany tekst, następnie kliknąć na nim prawym klawiszem myszy, co spowoduje 

wyświetlenie menu podręcznego. Są w nim dostępne wszystkie polecenia formatowania. 

 

Można również zaznaczyć formatowany tekst, następnie kliknąć na nim prawym klawiszem myszy, co 

spowoduje wyświetlenie menu podręcznego. Są w nim dostępne także wszystkie polecenia formatowania. 

Aby sformatować dowolny obiekt, np. zdjęcie, rysunek, kształt, wykres – należy go zaznaczyć przez 

kliknięcie. Spowoduje to pojawienie się na wstążce odpowiednich narzędzi do formatowania tego obiektu. 

Można również zaznaczyć ten obiekt i kliknąć prawym klawiszem myszy wywołując menu podręczne. 
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Narzędzia do formatowania obrazów 

 

Narzędzia do formatowania obiektów SmartArt  

 

Narzędzia do formatowania obiektów WordArt oraz kształtów 

 

Narzędzia do formatowania wykresów   

 


