
 
Znajdowanie potrzebnych informacji  
Kliknij dowolną kartę na wstążce, aby wyświetlić jej 
przyciski i polecenia.

 
Korzystanie z kart kontekstowych  
Niektóre karty wstążki pojawiają się tylko wtedy, gdy są potrzebne. Na przykład wstawienie lub 
zaznaczenie obrazu powoduje wyświetlenie karty Narzędzia obrazów — Formatowanie.

 
Zarządzanie prezentacjami  
Kliknij kartę Plik, aby otworzyć, 
zapisać lub wydrukować 
prezentację oraz aby zarządzać 
prezentacjami.

 
Korzystanie z okienka 
Formatowanie 
To wygodne w obsłudze 
okienko służy do formatowania 
obrazów, wideo, obiektów 
SmartArt, kształtów oraz innych 
obiektów.

 
Powiększanie i pomniejszanie  
Przesuń ten suwak w lewo lub 
w prawo, aby powiększyć lub 
pomniejszyć szczegóły slajdu.

 
Wyświetlanie dodatkowych opcji 
Kliknij tę strzałkę, aby wyświetlić więcej opcji 
w oknie dialogowym.

 
Wyświetlanie określonej 
zawartości  
Przełącz widoki albo pokaż lub 
ukryj notatki i komentarze.

 
Potrzebujesz więcej miejsca? 
Kliknij tutaj lub naciśnij klawisze 
Ctrl+F1, aby ukryć lub pokazać 
wstążkę.

 
Uzyskiwanie pomocy  
Kliknij tutaj albo naciśnij klawisz F1.

Przewodnik Szybki start 
Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy 
ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi.



 
Wyszukiwanie motywów i szablonów online 
Wpisz słowa kluczowe w polu wyszukiwania, aby znaleźć 
szablony i motywy online w witrynie Office.com.

 
Otwieranie ostatniej 
prezentacji 
Zapewnia szybki dostęp 
do ostatnio otwieranych 
prezentacji.

 
Tworzenie od podstaw 
Aby utworzyć nową prezentację, 
kliknij pozycję Pusta 
prezentacja.

 
Znajdowanie innych plików 
Przeglądaj w poszukiwaniu 
prezentacji i innych plików 
zapisanych na komputerze lub 
w chmurze.

 
Warianty motywów 
Po wybraniu motywu program 
PowerPoint proponuje jego 
warianty z różnymi paletami 
kolorów i rodzinami czcionek.

 
Logowanie się do pakietu 
Office 
Zaloguj się na swoim koncie 
i z dowolnego miejsca uzyskuj 
dostęp do plików zapisanych 
w chmurze.

Przewodnik Szybki start 
Przy pierwszym otwarciu programu PowerPoint 2013 zauważysz, że dostępnych jest kilka opcji rozpoczęcia 
pracy — użycie szablonu, motywu, ostatniego pliku lub pustej prezentacji.

 
Korzystanie z proponowanego motywu 
Aby rozpocząć następną prezentację, użyj wbudowanego motywu. Nadaje się on 
do zastosowania w prezentacjach zarówno na ekranach panoramicznych (16:9), jak 
i standardowych (4:3).

 
Wybieranie kategorii szablonu 
Kliknij kategorie szablonu poniżej pola wyszukiwania, aby 
znaleźć najpopularniejsze szablony programu PowerPoint.



Jak uzyskać pomoc dotyczącą 
programu PowerPoint 2013 
 
 
Jeśli znasz poprzednie wersje programu PowerPoint, prawdopodobnie będziesz się 
zastanawiać, gdzie znaleźć niektóre polecenia w programie PowerPoint 2013.  
 
Możesz korzystać z wielu bezpłatnych zasobów ułatwiających naukę obsługi programu 
PowerPoint 2013, takich jak kursy szkoleniowe, klipy wideo i tematy pomocy 
Wprowadzenie oraz podstawowe zadania. Aby znaleźć te materiały, kliknij przycisk 
Pomoc programu PowerPoint (znak zapytania) w prawym górnym rogu okna 
programu PowerPoint. 

Tworzenie niestandardowych 
kart i grup na wstążce 
 
 
Na wstążce możesz tworzyć niestandardowe karty lub grupy i dodawać do nich 
przyciski z potrzebnymi poleceniami. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną 
kartę lub grupę wstążki i kliknij polecenie Dostosuj Wstążkę.  

Następnie dodaj polecenia z okna Opcje programu PowerPoint. Na przykład 
możesz utworzyć kartę o nazwie Często używane i dodać do znajdującej się na 
niej grupy niestandardowej kilka często używanych poleceń.  
 
Jeśli popełnisz błąd, możesz użyć przycisku Resetuj w celu przywrócenia ustawień 
domyślnych („fabrycznych”).  
 
Na wstążce nie są wyświetlane wszystkie starsze polecenia programu PowerPoint, 
ale są one dostępne. W oknie dialogowym Opcje programu PowerPoint kliknij 
pozycję Dostosowywanie wstążki, a następnie z listy Wybierz polecenia 
z wybierz pozycję Polecenia, których nie ma na Wstążce. Następnie odszukaj 
polecenia, które chcesz dodać do niestandardowej karty lub grupy wstążki.



Rzeczy, których możesz szukać 
Użyj poniższej listy, aby znaleźć najpopularniejsze narzędzia i polecenia programu 
PowerPoint 2013. 

Czynność... Kliknij... A następnie spójrz tutaj...

Otwieranie, zapisywanie, drukowanie, udostępnianie, wysłanie, eksportowanie 
i konwertowanie plików oraz włączanie ich ochrony

Plik Widok Backstage (kliknij polecenia w lewym okienku).

Dodawanie slajdów, stosowanie układu, zmienianie czcionek, wyrównywanie tekstu 
i stosowanie szybkich stylów

Narzędzia główne Grupy Slajdy, Czcionka, Akapit, Rysowanie i Edytowanie.

Wstawianie tabel, obrazów, kształtów, obiektów SmartArt, obiektów WordArt, 
wykresów, komentarzy, nagłówka i stopki, wideo i dźwięku

Wstawianie Grupy Tabele, Obrazy, Ilustracje, Komentarze, Teksti Multimedia.

Stosowanie motywu, zmiana koloru motywu, zmiana rozmiaru slajdu, zmiana tła 
slajdu lub dodanie znaku wodnego

Projektowanie Grupy Motywy, Warianty lub Dostosowywanie.

Stosowanie lub dostosowywanie chronometrażu przejścia Przejścia Grupy Przejście oraz Chronometraż.

Stosowanie lub dostosowywanie chronometrażu animacji Animacje Grupy Animacja, Animacja zaawansowana oraz Chronometraż.

Rozpoczynanie pokazu slajdów, przygotowywanie pokazu slajdów, określanie 
monitorów do użycia w widoku prezentera

Pokaz slajdów Grupy Rozpoczynanie pokazu slajdów, Przygotowywanie oraz Monitory.

Sprawdzanie pisowni, wprowadzanie i przeglądanie komentarzy lub porównywanie 
prezentacji

Recenzja Grupy Sprawdzanie, Komentarze oraz Porównanie.

Zmienianie widoków, edytowanie widoku wzorca, pokazywanie siatki, prowadnic 
i linijek, powiększanie, przełączanie między oknami programu PowerPoint oraz 
korzystanie z makr

Widok Grupy Widoki prezentacji, Widoki wzorców, Pokazywanie, Powiększenie, Okno 
i Makra.



Uzyskiwanie dostępu do 
często używanych poleceń  
 
 
Pasek narzędzi Szybki dostęp w lewym górnym rogu okna programu PowerPoint to 
doskonałe miejsce na dodanie przycisków skrótów do najczęściej używanych poleceń. 
 
Klikając strzałkę listy rozwijanej obok paska narzędzi Szybki dostęp, można dodać lub 
usunąć dowolne z poleceń widocznych w menu skrótów. 

Intuicyjne narzędzia pod ręką 
 

 
Zwróć uwagę, że niektóre karty wstążki 
pojawiają się i znikają w zależności od obecnie 
wykonywanej czynności. 
 
Na przykład po wstawieniu lub zaznaczeniu 
klipu wideo automatycznie zostają 
wyświetlone karty Narzędzia wideo: 
Odtwarzanie i Formatowanie. Są one 
wyświetlane, aby można było zastosować 
formatowanie lub ustawić opcje odtwarzania 
wideo. Te typy kart kontekstowych są 
wyświetlane każdorazowo po wstawieniu lub 
zaznaczeniu obrazu, wykresu, tabeli, obiektu 
WordArt lub dowolnego innego obiektu. 
 
Gdy pracujesz nad slajdem i klikniesz prawym 
przyciskiem myszy tło slajdu, zostanie 
wyświetlone menu kontekstowe, które zawiera 
opcje zadań. 
 
Podobnie automatycznie jest wyświetlany 
minipasek narzędzi, który pozwala szybko 
wykonywać zadania związane z tekstem, na 
przykład tworzenie wcięcia punktora lub 
stosowanie pogrubienia do tekstu.

Jeśli potrzebnego polecenia nie ma na liście, przejdź na tę kartę wstążki, na której jest 
wyświetlany dany przycisk, i kliknij go prawym przyciskiem myszy. W menu skrótów 
kliknij polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp.  



Zmiany w motywach  
 
 
Jeśli po zastosowaniu wbudowanego motywu zechcesz zmienić kolory i czcionki, 
możesz wybrać spośród wariantów motywu proponowanych przez projektanta na 
ekranie startowym lub na karcie Projektowanie. 

Nowy domyślny rozmiar slajdów 
 
 
W większości przypadków na potrzeby telewizji i materiałów wideo korzysta się 
z formatu panoramicznego i rozdzielczości HD — teraz także program PowerPoint 
obsługuje te formaty. W poprzednich wersjach współczynnik proporcji slajdów 
wynosił 4:3. W programie PowerPoint 2013 nowa wartość domyślna to 16:9, ale 
można ją zmienić na karcie Projektowanie. 
 
Jeśli chcesz pracować ze slajdami w poprzednich wersjach programu PowerPoint 
albo prowadzisz prezentacje, korzystając ze starszych monitorów lub projektorów, 
prawdopodobnie będzie trzeba zmienić współczynnik na 4:3. Aby to zrobić, kliknij 
pozycję Projektowanie > Rozmiar slajdu i wybierz wartość 4:3 (możesz też 
ustawić własny rozmiar niestandardowy).

Jeśli kombinacja, której potrzebujesz, nie jest dostępna, zawsze możesz dostosować 
kolory, czcionki i efekty motywu w widoku Wzorzec slajdów.  
 
Kliknij pozycję Widok > Wzorzec slajdów — zostaną wyświetlone opcje Kolory, 
Czcionki i Efekty w grupie Tło. 



Widok prezentera jest 
przygotowywany automatycznie 
 
 
Jeśli znasz już widok prezentera z poprzednich wersji programu PowerPoint, mogły 
Ci się przydarzyć problemy z jego konfigurowaniem. W programie PowerPoint 2013 
usunięto te niedogodności i uproszczono korzystanie z tego widoku. 
 
Wystarczy podłączyć monitor i projektor, a program PowerPoint automatycznie 
zastosuje odpowiednie ustawienia. Jednak w razie potrzeby możesz też ręcznie 
przejąć kontrolę (przełączać się między monitorem a projektorem). 
 
Widok prezentera nie wymaga już wielu monitorów. Teraz możesz przeprowadzać 
próby i korzystać ze wszystkich narzędzi widoku prezentera na pojedynczym 
monitorze.

Program PowerPoint na 
urządzeniach dotykowych 
 
 
Programu PowerPoint 2013 można używać na urządzeniach dotykowych 
z systemem Windows 8. Za pomocą typowych gestów dotykowych można szybko 
przesuwać, naciskać, przewijać, powiększać i przesuwać elementy w prezentacjach.



Zapisywanie prezentacji 
w chmurze  
 
 
Chmurę można porównać do magazynu plików. Możesz z niego skorzystać zawsze, 
gdy jesteś w trybie online. Jeśli regularnie podróżujesz lub przemieszczasz się 
z jednego miejsca do innego i potrzebujesz dostępu do swoich plików, rozważ 
zapisanie ich w chmurze. 
 
Usługa OneDrive to bezpłatna usługa w chmurze w trybie online, do której można 
bezpiecznie uzyskiwać dostęp i w której można udostępniać pliki innym osobom. 
Wszystko, czego potrzebujesz, aby zalogować się do usługi OneDrive, to bezpłatne 
konto Microsoft.

Logowanie się do pakietu Office 
 
 
Aby zacząć zapisywać, udostępniać i magazynować pliki w chmurze, zaloguj się 
w pakiecie Microsoft Office.  
 
W programie PowerPoint lub w dowolnej innej aplikacji pakietu Office sprawdź 
swoją nazwę w prawym górnym rogu wstążki. Po zalogowaniu można przełączać 
konta i zmieniać swój profil. 



Jak pracować z osobami, które nie mają 
programu PowerPoint 2013 
Poniżej przedstawiono kilka zagadnień, które należy mieć na uwadze podczas udostępniania lub 
wymiany plików z osobami, które korzystają ze starszej wersji programu PowerPoint.

W programie 
PowerPoint 2013... Co się dzieje? Co należy zrobić?

Została otwarta prezentacja 
utworzona w programie 
PowerPoint 2007 lub starszym.

W programie PowerPoint 2013 na pasku tytułu będzie widoczny tekst [Tryb 
zgodności]. Oznacza to, że prezentacja jest zapisana w starszym formacie plików, 
w którym nie są rozpoznawane nowsze funkcje, takie jak m.in. osadzone wideo, nowe 
efekty przejść i sekcje. 

Jeśli chcesz korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w programie PowerPoint 2013, 
musisz przekonwertować prezentację na najnowszy format pliku.

Możesz kontynuować pracę w trybie zgodności. Jeśli jednak 
nie udostępniasz prezentacji osobom pracującym w programie 
PowerPoint 2007 lub starszym, najlepiej jest zmienić format pliku na 
najnowszy.  

Aby go zmienić, kliknij pozycję Plik > Informacje > Konwertuj.

Prezentacja została 
zapisana jako plik programu 
PowerPoint 2013.

Jeśli współpracownik otworzy prezentację programu PowerPoint 2013 w programie 
PowerPoint 2007 lub starszym, zostanie wyświetlony monit z łączem do pobrania 
bezpłatnego pakietu zgodności. Pakiet zgodności będzie potrzebny, aby otworzyć 
prezentację w nowym formacie i pracować z nią. Jeśli prezentacja zawiera nowe 
funkcje lub formatowanie dostępne w programie PowerPoint 2013, współpracownik 
korzystający z programu PowerPoint 2007 lub starszego zobaczy ostrzeżenia dotyczące 
nieobsługiwanych funkcji.

Zanim udostępnisz prezentację programu PowerPoint 2013 
współpracownikom korzystającym ze starszej wersji programu 
PowerPoint, uruchom narzędzie sprawdzania zgodności. Aby sprawdzić 
zgodność w programie PowerPoint 2013, kliknij pozycję Plik > 
Informacje > Wyszukaj problemy > Sprawdź zgodność.  
Narzędzie informuje o nowych funkcjach programu PowerPoint 2013, 
które nie są obsługiwane w starszych wersjach. Następnie możesz 
zdecydować, czy usunąć te funkcje, aby uniknąć ostrzeżeń w starszych 
wersjach programu PowerPoint.

Prezentacja została 
zapisana jako plik programu 
PowerPoint 2007 lub 
starszego. 

Jeśli współpracownik otworzy prezentację w programie PowerPoint 2007 lub starszym, 
plik zostanie otwarty normalnie — pakiet zgodności nie jest wymagany.  

Jeśli w prezentacji użyto nowych funkcji lub formatowania programu PowerPoint 2013, 
współpracownik zobaczy ostrzeżenie o nieobsługiwanych funkcjach, takie funkcje lub 
formatowanie mogą nie być wyświetlane w pliku, a możliwość edytowania obiektów 
może być niedostępna.

Nie trzeba nic robić.  

Po zapisaniu pliku w starszym formacie pliku programu PowerPoint 
narzędzie sprawdzania zgodności uruchomi się automatycznie 
i wyświetli ostrzeżenie o wszystkich nieobsługiwanych funkcjach.


