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Film w prezentacji PowerPoint 2010 

W programie Microsoft PowerPoint 2010 można osadzać materiały wideo pochodzące z pliku bezpośrednio 

w prezentacji. Można również, podobnie jak w przypadku starszych wersji programu PowerPoint, osadzać 

animowane pliki gif pochodzące z biblioteki obiektów clipart.  

Dodawanie i odtwarzanie filmu 

Aby do slajdu dodać film, na karcie Wstawianie w grupie Multimedia klikamy strzałkę w obszarze Wideo 

i wybieramy odpowiednią opcję: Wideo z pliku. 

 

W oknie wstawiania odszukujemy folder zawierający film, a następnie klikamy dwukrotnie plik, który 

chcemy dodać. Zostanie on wstawiony w obszar slajdu. 

 

Jeśli naprowadzimy kursor myszy na obszar wstawionego filmu, pojawi się pod nim opcja 

Odtwórz/Wstrzymaj. Można więc od razu po wstawieniu uruchomić film i sprawdzić, czy odtwarza się 

prawidłowo. 
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Jeśli klikniemy dwukrotnie w czarny obszar filmu, na wstążce uruchomiona zostanie karta Narzędzia wideo. 

W obszarze Odtwarzanie znajdują się różne opcje do ustawienia odtwarzania naszego filmu. W grupie 

Opcje wideo można określić głośność odtwarzania filmu, a także ustalić, w jaki sposób film ma być 

odtwarzany (Przy kliknięciu lub Automatycznie), można zaznaczyć opcję uruchomienia filmu w trybie 

pełnoekranowym czy też ustawić odtwarzanie filmu w pętli do zatrzymania.  

 

Bardzo ciekawa jest funkcja bezpośredniej edycji wideoklipu w programie, bez potrzeby korzystania z 

zewnętrznej aplikacji do montażu wideo. W grupie Edytowanie znajduje się przycisk Przytnij wideo.  

 

Wybranie opcji przycinania wideo ułatwia wycięcie zbędnych fragmentów z filmu już wstawionego do 

prezentacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy wstawiony materiał jest miejscami słabej jakości lub 

w pierwotnej formie jest zbyt długi.  
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Po wybraniu opcji przycinania wideo pojawi się okienko, w którym można ustalić czas rozpoczęcia 

i zakończenia odtwarzania, przesuwając zielony i czerwony znacznik. 

Druga możliwość, to wybranie opcji wstawiania Wideo z witryny sieci Web. Po wybraniu tej opcji 

otrzymamy poniższy komunikat: 

 

Należy więc najpierw wyszukać materiał filmowy w serwisie YouTube i pobrać kod embed filmu. 
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Skopiowany kod wklejamy w okienko i potwierdzamy przyciskiem Wstaw. 

 

Może zdarzyć się, że podczas próby odtworzenia osadzonego filmu otrzymamy komunikat o błędzie 

Windows Media Player, czyli programu odtwarzającego filmy.  

 

Należy sprawdzić, czy nasz Windows Media Player jest zaktualizowany, bo być może brakuje jakiegoś 

sterownika.  

Możemy także wybrać opcję Obiekt clipart – wideo. W okienku zadań Clipart odszukujemy plik, który 

chcemy zastosować, a następnie klikamy ten plik, aby go dodać do slajdu.  


