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Zapisywanie prezentacji  

Zapisywanie prezentacji w PowerPoint 2010 

Aby zapisać prezentację z menu wybieramy Zapisz jako.  

  

W okienku zapisywania pliku możemy wybrać różne rodzaje zapisu: 

 Prezentacja programu PowerPoint – w okienku Zapisz jako typ wskazujemy pozycję Prezentacja 

programu PowerPoint (pptx).  Będzie ją można otworzyć w programie PowerPoint 2010 lub 

PowerPoint 2007.  

 

Jeśli przygotowana przez nas prezentacja ma być otwierana w starszych wersjach programu, 

w okienku Zapisz jako typ wskazujemy Prezentacja programu PowerPoint 97-2003 (ppt). 

 

 Pokaz programu PowerPoint (ppsx) lub Pokaz programu PowerPoint 97-2003 (pps)  – prezentacja 

będzie otwierana w widoku pokazu slajdów, zamiast w widoku normalnym.  
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 Plik wideo (wmv) odtwarzany przez wiele wyświetlaczy multimedialnych, np. przez program 

Windows Media Player. 

 

 Grafika w formacie GIF, JPEG, PNG i TIFF. Należy też pamiętać, że po wybraniu opcji zapisu 

prezentacji w postaci pliku graficznego mamy możliwość zadecydowania, czy zapisywany będzie 

bieżący slajd, czy cała prezentacja w postaci kolejnych obrazów. 

 

 Plik PDF. 

Zapisywanie prezentacji w PowerPoint 2007 

Prezentacje w programie PowerPoint 2007 także możemy zapisać na kilka sposobów. Wybieramy przycisk 

Pakietu Office i wskazujemy opcję Zapisz jako.  
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Po wyborze opcji Prezentacja programu PowerPoint zapiszemy prezentację w domyślnym formacie pptx. 

Tak zapisanej prezentacji nie otworzymy w niższych wersjach programu PowerPoint, jeśli nie zainstalujemy 

dodatkowo Pakietu zgodności Microsoft Office.  

W przypadku prezentacji, które mają być otwierane w starszych wersjach programu, wybieramy pozycję 

Prezentacja programu PowerPoint 97-2003 (ppt). 

Prezentację można zapisać jako Pokaz programu PowerPoint. Oznacza to, że prezentacja będzie otwierana 

w widoku pokazu slajdów, zamiast w widoku normalnym (w oknie programu). Tak zapisany plik ma 

rozszerzenie domyślne ppsx. W przypadku pokazów, które mają być otwierane w starszych wersjach 

programu, wybieramy pozycję Pokaz programu PowerPoint 97-2003 (pps). 

 

Prezentację można także zapisać w formacie pdf lub xps, ale należy najpierw zainstalować dodatek Publikuj 

jako plik PDF lub XPS dla pakietu 2007 Microsoft Office System. Można go pobrać w Centrum pobierania 

Microsoft http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7. Po uruchomieniu strony należy 

wybrać język polski (Polish), jak widać na obrazie poniżej. 

 

W kolejnym kroku naciskamy przycisk Pobierz, a po pobraniu pliku o nazwie SaveAsPDFandXPS.exe na dysk 

komputera instalujemy dodatek. Będzie on widoczny po wybraniu opcji Zapisz jako.  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7
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Wybranie podczas zapisu opcji Inne formaty otworzy okno zapisu pliku z możliwością wybrania różnych 

formatów. Można więc zapisać prezentację między innymi jako jednoplikową stronę sieci Web (mht), 

stronę sieci Web (htm)  i w postaci grafiki (formaty .gif, .jpg, .png i .tiff).  

 

Należy też pamiętać, że po wybraniu opcji zapisu prezentacji w postaci pliku graficznego mamy możliwość 

zadecydowania, czy zapisywany będzie bieżący slajd, czy cała prezentacja w postaci kolejnych obrazów. 

 


