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Biuro w pakiecie — za darmo!

•  Spisz siê w edytorze Writer
•  Kalkuluj z arkuszem Calc
•  Zrób wra¿enie prezentacjami przygotowanymi w Impress
•  Równaj do najlepszych w pomocniku matematycznym Math
•  Twórz i rysuj z Draw
•  GromadŸ dane w bazie Base

Oprogramowanie otwarte na Twoje potrzeby

Podatki, rachunki, op³aty. Masz ju¿ doœæ p³acenia za wszystko? Do listy obowi¹zkowych 
wydatków dochodzi jeszcze oprogramowanie biurowe — niezbêdne i drogie? 
Niekoniecznie! Poznaj zupe³nie darmow¹ alternatywê dla popularnego pakietu 
biurowego rodem zza oceanu. Siêgnij po OpenOffice. To naprawdê nic nie kosztuje,
a zyskujesz pe³ny zestaw biurowy, w postaci edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, 
silnika bazodanowego oraz programu do tworzenia prezentacji.

SprawdŸ sam, jak dzia³a OpenOffice! Po co p³aciæ, skoro mo¿esz mieæ programy
o podobnej funkcjonalnoœci zupe³nie za darmo? OpenOffice jest dostêpny dla ka¿dego
— naprawdê nie ponosisz ¿adnych kosztów. Programy sk³adaj¹ce siê na pakiet 
OpenOffice.ux.pl z ca³kowitym powodzeniem wykorzystasz zarówno w domu,
jak i swojej ma³ej firmie. A z t¹ ksi¹¿k¹ nauczysz siê zarówno formatowaæ tekst,
jak i generowaæ wykresy, u¿ywaæ funkcji arkusza kalkulacyjnego oraz tworzyæ 
prezentacje w programie Impress.

OpenOffice rozdzia³ po rozdziale:

•  podstawowe funkcje i narzêdzia pakietu OpenOffice;
•  profesjonalne dokumenty, formatowanie tekstów, tabel i komórek, animowanie
     prezentacji;
•  poruszanie siê po arkuszu kalkulacyjnym;
•  ochrona danych w komórkach;
•  rodzaje funkcji;
•  tworzenie prezentacji;
•  nowa baza danych;
•  praca z grafik¹ wektorow¹ w programie Draw;
•  wykorzystywanie edytora równañ Math;
•  zapisywanie, eksportowanie i drukowanie dokumentów;
•  nadawanie rozszerzeñ umo¿liwiaj¹cych dostêp do pliku z programów innych
     pakietów biurowych;
•  archiwizacja danych.
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Rozdzia� 4. Impress — prezentacje multimedialne

By	 mo�e najbardziej efektownym programem
w pakiecie OpenOffice.ux.pl jest Impress, s�u��cy
do tworzenia prezentacji multimedialnych.
Dzi�ki niemu mo�na opracowa	 ciekawy projekt,
który po��czy w sobie s�owo, obraz, film i muzyk�,
a na dodatek przeka�e ciekawe i interesuj�ce
informacje. Impress to pot��ne narz�dzie, a praca
w nim sprawia du�o satysfakcji i mo�e by	 dobr�
zabaw�.

Impress
— prezentacje multimedialne 4

Im
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4.1. Podstawy
Start programu


eby uruchomi	 program, skorzystaj w systemie
Windows Vista z menu Start, wybierz polecenie
Wszystkie programy, znajd� OpenOffice.ux.pl 3.0,
a nast�pnie OpenOffice.ux.pl Impress
(rysunek 4.1).

Gdy uruchomisz program, na ekranie komputera
pojawi si� okno AutoPilot: Prezentacja
(rysunek 4.2). Mo�esz w nim okre�li	, czy chcesz
tworzy	 zupe�nie now� prezentacj�, prezentacj�
na podstawie szablonu, czy te� otworzy	
istniej�c� prezentacj�.

W zale�no�ci od tego, który z typów prezentacji
wska�esz, odpowiednio b�dzie si� zmienia	 okno
AutoPilot: Prezentacja. Po wybraniu typu tworzonej
prezentacji kliknij przycisk Dalej.

W drugim kroku okna AutoPilot: Prezentacja
wybierz uk�ad slajdu; masz dwie mo�liwo�ci:
T�o prezentacji oraz Prezentacje. Okre�l tak�e,
w jaki sposób prezentacja b�dzie pokazywana
odbiorcom. Mo�e to by	 ekran, folia, slajd lub
papier. Oczywi�cie, ca�y czas mo�esz w oknie
podgl�du obserwowa	 wynik swoich wyborów
(rysunek 4.3).

Rysunek 4.1. Uruchamianie programu Impress

Rysunek 4.2. Pierwsze okno — AutoPilot:
Prezentacja

Rysunek 4.3. Drugi krok w oknie AutoPilot:
Prezentacja
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Rysunek 4.4. Trzeci krok w oknie AutoPilot:
Prezentacja

Rysunek 4.5. Okno programu OpenOffice.ux.pl
Impress

Rysunek 4.6. Zak�adki umo�liwiaj�ce przenoszenie
si� mi�dzy widokami

Trzeci krok w oknie AutoPilot: Prezentacja polega
na okre�leniu typu przej�	 slajdów. W tym oknie
ustawisz efekt, który ma towarzyszy	 przej�ciom
slajdów, oraz czas jego trwania. Dodatkowo
wybierz typ prezentacji, tzn. okre�l, czy slajdy
maj� by	 zmieniane domy�lnie (czyli poprzez
klikni�cie myszy), czy te� po jakim� czasie
(rysunek 4.4).

Gdy klikniesz przycisk Utwórz, otworzy si� okno
programu OpenOffice.ux.pl Impress.

Okno programu

Okno programu OpenOffice.ux.pl Impress mo�na
podzieli	 na trzy obszary (rysunek 4.5). Po prawej
stronie znajduje si� pasek Slajdy, na którym
widoczne s� wszystkie wykorzystywane
w prezentacji slajdy, czyli kolejne strony. Po�rodku
jest najwi�kszy obszar okna programu — obszar
roboczy. To tutaj wpisuje si� tre�	 slajdów, dodaje
do nich grafik�, muzyk� i tekst. Lewa strona to
pasek zada�, który sk�ada si� z pi�ciu zak�adek:

� Wzorce stron,

� Uk�ad,

� Projekt tabeli,

� Animacja niestandardowa,

� Przej�cie slajdu.

Nad trzema wymienionymi obszarami znajduj�
si� oczywi�cie paski narz�dzi oraz pasek menu.

Tryby widoku

Podczas pracy z programem Impress mo�na
korzysta	 z pi�ciu ró�nych widoków. Ka�dy z nich
umo�liwia inne dzia�anie. Wykorzystanie tych
pi�ciu widoków sprawi, �e prezentacja, któr�
utworzysz, b�dzie profesjonalna i w pe�ni
funkcjonalna (rysunek 4.6).

4.1. Podstaw
y
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Pi�	 widoków to:

� Widok slajdów,

� Widok konspektu,

� Notatki,

� Widok materia�ów informacyjnych,

� Sortowanie slajdów.

Widok slajdów to podstawowy widok w programie
Impress i jest on w��czony od razu
po uruchomieniu programu. Korzystaj�c
z tego widoku, tworzy si� kolejne slajdy.

Widok konspektu pozwala uporz�dkowa	 kolejno�	
slajdów, a tak�e edytowa	 ich nag�ówki oraz tytu�y
(rysunek 4.7). Jak sama nazwa wskazuje,
mo�e on s�u�y	 jako konspekt w czasie
tworzenia prezentacji multimedialnej.

Notatki to widok, w którym do konkretnej
prezentacji mog� by	 dopisane notatki, potrzebne
np. w czasie wyg�aszania wyk�adu. Nie s� one
widoczne dla ogl�daj�cych prezentacj�, ale je�eli
wydrukuje si� je razem ze slajdami, to mog� by	
cenn� pomoc� dla prowadz�cego (rysunek 4.8).

Je�eli zdecydujesz si� na przygotowanie
wydruku prezentacji jako materia�u pogl�dowego
albo takiego, który chcia�by� komu� pokaza	,
skorzystaj z opcji Widok materia�ów
informacyjnych. W tym widoku prezentacji
nie wida	 zawarto�ci slajdów, ale za to w prawym
panelu, w zak�adce Uk�ad, mo�na okre�li	,
jak b�dzie wygl�da� wydruk (rysunek 4.9).

Rysunek 4.7. Widok konspektu

Rysunek 4.8. Widok Notatki

Rysunek 4.9. Widok materia�ów informacyjnych
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Ostatnim panelem widoku jest Sortowanie slajdów
(rysunek 4.10). Pracuj�c w tym w�a�nie widoku,
mo�esz przejrze	 zawarto�	 slajdów, a tak�e
zmieni	 ich kolejno�	 w prezentacji. Aby przenie�	
slajd, zaznacz go, a nast�pnie przeci�gnij w nowe
miejsce, przytrzymuj�c lewy przycisk myszy.

W widoku Sortowanie slajdów mo�esz okre�li	,
ile slajdów b�dzie widocznych w wierszu.
Jest to przydatne wówczas, gdy trzeba dok�adniej
przyjrze	 si� zawarto�ci slajdu przed zmian� jego
miejsca w prezentacji. Liczb� slajdów ustalisz,
klikaj�c strza�ki znajduj�ce si� na pasku narz�dzi
Sortowanie slajdów, obok pola z podan� liczb�
slajdów (rysunek 4.11). Po lewej stronie narz�dzia
zmieniaj�cego liczb� slajdów znajduj� si� dwie
ikony, dzi�ki którym mo�na ukry	 lub pokaza	
zaznaczony slajd.

Rysunek 4.10. Widok Sortowanie slajdów

Rysunek 4.11. Mo�na
zmieni� liczb� slajdów
widocznych w wierszu

4.1. Podstaw
y
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Rysunek 4.12. Polecenie Elementy wzorca…

Rysunek 4.13.
Okno Elementy wzorca

4.2. Tworzenie prezentacji
W prezentacji multimedialnej mo�esz umieszcza	
nie tylko tekst, ale tak�e ilustracje, wykresy, wzory,
d�wi�ki i filmy. Aby prezentacja by�a atrakcyjna
dla widza, mo�na wprowadzi	 do niej ró�ne efekty
i animacj�. Dopiero bowiem wykorzystanie
wszystkich mo�liwo�ci, jakie daje u�ytkownikowi
OpenOffice.ux.pl Impress, sprawi, �e prezentacje
b�d� w nim wykonane profesjonalnie.

Tytu� prezentacji

Ka�da prezentacja powinna by	 zatytu�owana.
Tytu� mo�na dodawa	 na ka�dym z kolejnych
slajdów, ale wtedy mo�e si� zdarzy	 tak,
�e b�dzie on przesuni�ty w stosunku do tytu�u
w slajdzie poprzedzaj�cym lub nast�pnym.
Na pewno nie b�dzie to dobrze odbierane
przez osoby ogl�daj�ce pokaz.


eby doda	 stopk� i nag�ówek do prezentacji,
nale�y skorzysta	 z menu Widok/Wzorzec/
Elementy wzorca… (rysunek 4.12).

Gdy klikniesz polecenie Elementy wzorca…, pojawi
si� ma�e okno dialogowe; mo�esz w nim zaznaczy	,
które z elementów b�d� widoczne na wzorcu
slajdu (rysunek 4.13). Tymi elementami s�:

� Data/godzina,

� Stopka,

� Numer slajdu.

Wzorzec slajdu okre�la styl formatowania tekstu
tytu�u oraz konspektu slajdu, okre�la równie� t�o
dla wszystkich slajdów opartych na tym wzorcu.
Je�li chcesz wstawi	 do wszystkich slajdów
prezentacji sta�e elementy, skorzystaj z pola Stopka
znajduj�cego si� w widoku wzorca (rysunek 4.14).

Rysunek 4.14. Widok wzorca slajdu
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Na rysunku 4.14 wida	, �e zarówno tytu�, jak i lista
wypunktowana znajduj�ca si� poni�ej posiadaj�
w�asne style. W stopce natomiast mieszcz� si�
trzy pola, w których mo�na wpisa	 dat�, tre�	
stopki oraz numer slajdu (rysunek 4.15).

W obszarze stopki mo�na wpisa	 dowolny tekst,
który b�dzie stanowi� tytu� prezentacji, a nast�pnie
odpowiednio go sformatowa	 (rysunek 4.16).

Po wpisaniu tytu�u zaznacz ca�y obszar stopki
i przeci�gnij go w wybrane miejsce. Po poprawnym
jego przeniesieniu mo�esz wy��czy	 widok wzorca.
Na slajdzie zobaczysz tytu� — w miejscu, w którym
go ustawi�e� (rysunek 4.17).

Po wprowadzeniu tytu�u prezentacji do slajdu
mo�esz dodawa	 kolejne slajdy.

Aby doda	 slajd, nale�y w panelu Slajdy klikn�	
prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego
wybra	 polecenie Nowy slajd (rysunek 4.18).

Rysunek 4.15. Obszary w stopce slajdu

Rysunek 4.16. Tekst wpisany w obszarze stopki

Rysunek 4.17. Tytu� umieszczony we wzorcu slajdu Rysunek 4.18. Dodawanie
nowego slajdu

4.2. Tw
orzenie prezentacji
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Rysunek 4.19. Tytu� na ka�dym kolejnym slajdzie
prezentacji

Rysunek 4.20.
Polecenie Nag�ówek
i stopka…

Gdy dodasz kolejny slajd do prezentacji,
b�dzie na nim ju� widoczny tytu� prezentacji
(rysunek 4.19).

Taki sam efekt otrzymasz, gdy w widoku wzorca
skorzystasz z paska narz�dzi Rysunek i wybierzesz
z niego narz�dzie Tekst. Narysuj nim ramk�
tekstow� i wprowad� do niej tekst, a nast�pnie
przejd� do normalnego widoku slajdu
— wprowadzony tekst b�dzie widoczny
na pozosta�ych slajdach.

Nag�ówek i stopka

Warto zaznaczy	 w prezentacji, kto jest jej twórc�
lub do jakiej instytucji ona nale�y. Do tego celu
idealnie nadaj� si� stopka i nag�ówek, z których
mo�na skorzysta	 poprzez menu Widok/Nag�ówek
i stopka… (rysunek 4.20).

Gdy klikniesz polecenie Nag�ówek i stopka…,
otworzy si� okno dialogowe, sk�adaj�ce si� z dwóch
zak�adek.

W zak�adce Slajdy mo�esz okre�li	, jakie informacje
b�d� wy�wietlane na slajdach (rysunek 4.21).
Mo�esz wi�c do��czy	 do slajdu informacj�
o dacie, czasie oraz numerze slajdu. Gdy wpiszesz
odpowiedni tekst, ka�dy ze slajdów b�dzie zawiera�
stopk� w�a�nie z tym tekstem. Dodatkowo mo�esz
zrezygnowa	 z pokazywania stopki na pierwszym
slajdzie, który zazwyczaj jest slajdem tytu�owym.

Rysunek 4.21. Zak�adka Slajdy
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Rysunek 4.22. Zak�adka Notatki i materia�y

Rysunek 4.23.
Zdefiniowane
uk�ady slajdów

W zak�adce Notatki i materia�y okre�lisz tekst
stopki i nag�ówka, które b�d� wy�wietlane
i drukowane wraz z notatkami i materia�ami
informacyjnymi (rysunek 4.22).

Uk�ad slajdu

Przyst�puj�c to tworzenia prezentacji, powiniene�
wiedzie	, jak� zawarto�	 b�d� mia�y poszczególne
slajdy. W programie OpenOffice.ux.pl Impress
mo�esz dostosowa	 wygl�d slajdu do jego
zawarto�ci.

W prawym panelu Zadania znajduje si� zak�adka
Uk�ad. Dost�pnych jest w niej kilkana�cie uk�adów
slajdów, z których mo�na korzysta	 przy tworzeniu
prezentacji. W sk�ad zdefiniowanych slajdów
wchodz� w ró�nych konfiguracjach: tekst, tabele,
obrazki, wyliczenia i wykresy (rysunek 4.23).


eby wybra	 uk�ad slajdu, nale�y klikn�	
odpowiedni schemat w panelu Uk�ad. Wówczas
zmieni si� wygl�d obszaru roboczego i zostanie
on dostosowany do wybranego uk�adu.
Na rysunku 4.24 przedstawiono uk�ad slajdu,
w którym mo�na wykorzysta	 wykres i konspekt
w postaci wypunktowania.

Rysunek 4.24. Przyk�adowy uk�ad slajdu

4.2. Tw
orzenie prezentacji
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Je�eli zdecydujesz si� na u�ycie na przyk�ad uk�adu,
w którym mo�na wykorzysta	 wykres, to pó�niej
wystarczy dwukrotnie klikn�	 odpowiednie pole,
aby wygl�d slajdu si� zmieni� i pokaza� si�
proponowany wygl�d wykresu (rysunek 4.25).

Domy�lny wygl�d wykresu nie zawsze b�dzie
odpowiada� potrzebom Twojej prezentacji,
podobnie jak okre�lone w nim dane. Mo�na
jednak to zmieni	.

Aby zmieni	 dane wykresu, nale�y klikn�	
go prawym przyciskiem myszy i wybra	
polecenie Dane wykresu… (rysunek 4.26).

W oknie dialogowym, które si� pojawi,
b�d� widoczne dane umieszczone na wykresie
(rysunek 4.27). Mo�esz zmieni	 zarówno nazwy
wprowadzonych danych, jak i warto�ci liczbowe
(rysunek 4.28). Za pomoc� przycisków znajduj�cych
si� w lewym górnym rogu okna dialogowego dodasz
lub usuniesz serie danych.

Rysunek 4.25. Do edytowania wykresu mo�na
przyst�pi� z poziomu slajdu prezentacji

Rysunek 4.26. Wybór polecenia zmieniaj�cego
dane wykresu

Rysunek 4.28. Zmodyfikowane dane wykresu Rysunek 4.27. Dane domy�lnie okre�lone
przez program
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Rysunek 4.29. Wybór polecenia Typ wykresu…

Rysunek 4.30. Wybór typu wykresu

Rysunek 4.31. Zmieniony wykres na slajdzie

Rysunek 4.32.
Polecenie Strona…

Po zmodyfikowaniu danych mo�esz zmieni	 typ
wykorzystywanego wykresu. W tym celu ponownie
kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i z menu
kontekstowego wybierz polecenie Typ wykresu…
(rysunek 4.29).

Pojawi si� okno, w którym b�dziesz móg� wybra	
odpowiedni typ wykresu oraz okre�li	 szczegó�y
jego wygl�du (rysunek 4.30).

Kiedy zmienisz i zatwierdzisz typ wykresu, pojawi
si� on na slajdzie prezentacji (rysunek 4.31).

T�o slajdu

T�o slajdu mo�na wybra	 ju� podczas pracy
z oknem AutoPilot: Prezentacja. Jednak nic nie stoi
na przeszkodzie, aby t�o okre�li	 pó�niej, w czasie
pracy z prezentacj�.

Standardowe t�o slajdu jest koloru bia�ego.
Mo�na je zmieni	 na trzy sposoby.

Sposób 1.

Wybierz polecenie Strona… z menu Format
(rysunek 4.32).
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Pojawi si� okno dialogowe Ustawienia strony;
przejd� w nim do zak�adki T�o (rysunek 4.33).
Z rozwijanego menu tej zak�adki wybierz rodzaj
t�a slajdu. Dost�pne s� nast�puj�ce rodzaje:

� Kolor,

� Gradient,

� Kreskowanie,

� Mapa bitowa.

W zale�no�ci od wybranego t�a b�d� zmienia�y si�
opcje zwi�zane z jego rodzajami. Na rysunku 4.34
wida	 opcje zwi�zane z map� bitow�.

Sposób 2.

Kliknij lewym przyciskiem myszy i z menu
kontekstowego wybierz polecenie Slajd/Ustaw
obraz t�a dla slajdu (rysunek 4.35). Nast�pnie
w oknie dialogowym wska� katalog z obrazem,
który b�dziesz wykorzystywa	 jako t�o slajdu.
Gdy zaznaczysz obraz i zaakceptujesz wybór,
wy�wietli si� komunikat z pro�b� o podj�cie
decyzji, czy wybrane zdj�cie ma by	 t�em
na pozosta�ych slajdach prezentacji (rysunek 4.36).
Po dokonaniu wyboru wygl�d slajdu zostanie
zmieniony (rysunek 4.37).

Rysunek 4.33. Dost�pne rodzaje t�a

Rysunek 4.34. Opcje zwi�zane z map� bitow�

Rysunek 4.35. Wybór polecenia, dzi�ki któremu
b�dzie mo�na zmieni� t�o slajdu

Rysunek 4.36. Okre�l, czy t�o ma by� jednakowe
dla wszystkich slajdów

Rysunek 4.37. Slajd ze zmienionym t�em
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Sposób 3.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
roboczym, a nast�pnie z menu kontekstowego
wybierz polecenie Slajd/Projekt slajdu…
(rysunek 4.38).

Pojawi si� okno Projekt slajdu; zaznacz w nim
opcj� Wymie� stron� t�a (rysunek 4.39) i kliknij
przycisk Za�aduj….

Otworzy si� kolejne okno, aduj uk�ad slajdu,
w którym mo�na wybra	 jeden z dost�pnych
wygl�dów (rysunek 4.40). Wybierz wygl�d
i kliknij przycisk OK.

Wró	 do okna Projekt slajdu, w którym teraz jest
widoczny dodatkowy schemat wygl�du slajdu.
Zaznacz go i kliknij przycisk OK (rysunek 4.41).

Gdy wybierzesz nowy uk�ad, wygl�d slajdu si�
zmieni (rysunek 4.42).

Rysunek 4.38. Polecenie Projekt slajdu…

Rysunek 4.39. Okno Projekt slajdu

Rysunek 4.40. Okno aduj uk�ad slajdu

Rysunek 4.41. Wybór uk�adu slajdu Rysunek 4.42. Nowy uk�ad slajdu

4.2. Tw
orzenie prezentacji



Rozdzia� 4.

112

Tekst w slajdzie

Na slajdzie nie powinno by	 du�o tekstu
(dobra prezentacja zawiera go tylko tyle,
by poprowadzi	 wypowied� osoby prezentuj�cej);
nale�y umiej�tnie korzysta	 z mo�liwo�ci pracy
z tekstem, jakie daje OpenOffice.ux.pl Impress.

Aby wstawi	 tekst do slajdu, skorzystaj z narz�dzia
Tekst znajduj�cego si� na pasku narz�dzi Rysunek
(rysunek 4.43).

Po wybraniu narz�dzia Tekst nale�y klikn�	
wybrane miejsce na slajdzie, a nast�pnie wpisa	
tekst prezentacji (rysunek 4.44).

Wprowadzany tekst znajduje si� w ramce
z uko�nych kresek. Gdy klikniesz ramk�,
w jej miejsce pojawi si� dziewi�	 kwadratowych
uchwytów koloru zielonego. Przesuwaj�c uchwyty
mo�esz zmieni	 obszar pola tekstowego, w którym
jest zapisywany tekst prezentacji (rysunek 4.45).


eby usun�	 pole tekstowe, nale�y je najpierw
zaznaczy	, a nast�pnie nacisn�	 klawisz Del
na klawiaturze komputera.

Tekst na obrazie

OpenOffice.ux.pl Impress pozwala równie�
umieszcza	 tekst na ilustracjach znajduj�cych
si� w prezentacji. Aby to zrobi	, trzeba zaznaczy	
narz�dzie Tekst i po klikni�ciu w obszarze obrazka
wprowadzi	 tekst (rysunek 4.46).

Tekst umieszczony na przyk�ad na zdj�ciu znajduje
si� domy�lnie w jego centralnej cz��ci. Aby zmieni	
jego po�o�enie, zaznacz go, a nast�pnie kliknij
prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego
wybierz polecenie Tekst… (rysunek 4.47).

Rysunek 4.43. Ikona narz�dzia Tekst

Rysunek 4.44. Tekst wprowadzony do slajdu

Rysunek 4.45. Zielone uchwyty, dzi�ki którym
mo�na okre�li� wielko�� pola tekstowego

Rysunek 4.46. Tekst umieszczony na zdj�ciu

Rysunek 4.47. Polecenie Tekst
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Rysunek 4.48. Zak�adka Tekst

Rysunek 4.49. Zak�adka Animacja tekstu

Otworzy si� okno dialogowe z dwiema zak�adkami.
W zak�adce Tekst znajduje si� obszar Zakotwiczenie
tekstu, pozwalaj�cy ustali	, w którym miejscu
zdj�cia b�dzie usytuowany tekst. Dodatkowo
w obszarze Odst�p od kraw�dzi mo�na okre�li	,
w jakiej odleg�o�ci od ka�dej z czterech kraw�dzi
zdj�cia ten tekst powinien si� znajdowa	.
W obszarze Tekst mo�na zaznaczy	 opcje
dopasowuj�ce wpisywany tekst do zdj�cia
lub do konturu (rysunek 4.48).

W oknie Tekst jest te� zak�adka Animacja tekstu
(rysunek 4.49). Mo�na w niej wybra	 jeden
z czterech efektów: miganie, przep�yw, przewi� tam
i z powrotem, zwini�cie. Dodatkowo w zak�adce tej
okre�lisz takie w�a�ciwo�ci animowanego tekstu,
jak cykl animacji, przyrost tekstu mierzony
w pikselach i kilka innych. 4.2. Tw
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Rysunek 4.50.
Dwa slajdy prezentacji

4.3. Animowanie
elementów prezentacji
Animowanie obiektów

Animacje poszczególnych elementów wchodz�cych
w sk�ad slajdu w prezentacji multimedialnej
powinny by	 dobrze dobrane. Trzeba je
przygotowa	 tak, aby unikn�	 jakichkolwiek
zatrzyma� podczas wy�wietlania slajdów lub
zmiany kolejno�ci wy�wietlanych tre�ci.

Po umieszczeniu w prezentacji wszystkich zdj�	,
tekstów, grafik i wykresów (rysunek 4.50) mo�na
przyst�pi	 do okre�lania animacji. Bez niej ka�dy
slajd wy�wietla�by si� od razu w takiej formie,
w jakiej go przygotowano. Dzi�ki animacji
poszczególne elementy slajdów b�d� si� pojawia	
w atrakcyjny i uporz�dkowany sposób.

Ka�dy ze slajdów przedstawionych na rysunku 4.50
sk�ada si� z trzech elementów — tytu�u, zdj�cia
i podpisu pod zdj�ciem.

Aby przygotowa	 animacj� pierwszego slajdu,
zaznacz jego element, który b�dzie pojawia�
si� na pocz�tku pokazu. Niech to b�dzie tytu�.
Nast�pnie w panelu Zadania zaznacz zak�adk�
Animacja niestandardowa. Kliknij przycisk
Dodaj… (rysunek 4.51).

Pojawi si� okno dialogowe z czterema zak�adkami:
Wej�cie, Wyró�nienie, Wyj�cie, �cie�ka ruchu
(rysunek 4.52).

W ka�dej z zak�adek jest dost�pnych kilkadziesi�t
ró�norodnych efektów animacji.

W zak�adce Wej�cie znajduj� si� animacje elementu
pojawiaj�cego si� na slajdzie. W zak�adce
Wyró�nienie mo�na wybra	 animacj� wyró�niaj�c�
w jaki� sposób tekst podczas prezentacji. Zak�adka
Wyj�cie udost�pnia animacje znikania obiektu
ze slajdu, natomiast w zak�adce �cie�ka ruchu
mo�na okre�li	, w jaki sposób (np. w którym
kierunku) obiekt b�dzie si� porusza� w czasie
animacji.

Rysunek 4.51. Gdy zaznaczysz element, mo�esz
dodawa� animacje

Rysunek 4.52. Okno dialogowe Animacja
niestandardowa
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Rysunek 4.53.
Wybrana animacja
efektu Narastanie

Rysunek 4.54. Okno Opcje efektu i zak�adka Efekt

Rysunek 4.55. Dodawanie d	wi�ku do animacji

Rysunek 4.56. Zak�adka Chronometra�

Wybieraj�c okre�lon� animacj�, mo�esz okre�li	,
jak szybko b�dzie animowany zaznaczony obiekt.

Nazwa wybranej animacji, w tym przypadku
b�dzie to animacja wej�cia, b�dzie widoczna
w zak�adce Animacje niestandardowe (rysunek 4.53).
Mo�na zdefiniowa	 dodatkowe ustawienia
— przede wszystkim okre�li	, kiedy animacja
ma si� rozpoczyna	. S� tu dost�pne trzy opcje:
Po klikni�ciu, Z poprzednim, Po poprzednim.
Opcja Po klikni�ciu oznacza uruchomienie
animacji elementu w momencie klikni�cia
prawym przyciskiem myszy. Gdy wybierzesz
opcje Z poprzednim lub Po poprzednim, animacja
elementu b�dzie uruchamiana równocze�nie
z animacj� elementu poprzedzaj�cego lub
po animacji elementu poprzedzaj�cego.

Na rysunku 5.53 widoczne jest nieaktywne pole
W�a�ciwo��. Aby je uaktywni	, trzeba klikn�	
przycisk  znajduj�cy si� po prawej stronie.
Otworzy si� wówczas okno Opcje efektu
(rysunek 4.54). Dost�pne s� w nim trzy zak�adki:
Efekt, Chronometra� i Animacja tekstu.

W zak�adce Efekt mo�esz na przyk�ad doda	
d�wi�k do animowanego elementu. Domy�lnie
udost�pnionych jest kilkana�cie d�wi�ków, jednak
mo�na wstawi	 równie� w�asny, wskazuj�c
odpowiedni plik znajduj�cy si� na dysku komputera
(rysunek 4.55).

Wybieraj�c odpowiednie polecenie z menu
Po animacji, mo�esz okre�li	, jak zachowa si�
obiekt po animacji. Mo�e on by	 kolorowany
zdefiniowanym kolorem, ukrywany po sko�czonej
animacji lub ukryty po sko�czonej nast�pnej
animacji. Oczywi�cie, mo�na wybra	 równie�
opcj� Nie rób nic.

Je�eli animowanym obiektem jest tekst, mo�esz
okre�li	, czy b�dzie on animowany w ca�o�ci, jako
jeden obiekt, czy te� animowane b�d� oddzielnie
wyrazy lub nawet litery.

W zak�adce Chronometra� mo�na precyzyjnie
okre�li	 czas wy�wietlania efektów i czas przej�	
mi�dzy nimi (rysunek 4.56).
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Rysunek 4.57. Zak�adka Animacja tekstu

Tutaj tak�e okre�lisz, kiedy efekt ma si� zacz�	,
a tak�e z jakim opó�nieniem (liczonym
w sekundach). Zak�adka ta jest kluczowa
w przypadku prezentacji, która po uruchomieniu
b�dzie si� odtwarza�a bez ingerencji u�ytkownika.
Wystarczy w menu Zacznij wybra	 opcj�
Po poprzednim i okre�li	 czas opó�nienia, a kolejne
animacje b�d� wy�wietla�y si� automatycznie.

W obszarze Spust mo�esz okre�li	 sposób
uruchamiania animacji po klikni�ciu. Je�eli
wybierzesz opcj� Animuj w toku normalnego
klikania, to wystarczy klikn�	 mysz�, aby animacja
zacz��a by	 odtwarzana. Je�li wybierzesz opcj�
Animuj po klikni�ciu na, b�dziesz musia� wskaza	
znajduj�cy si� na slajdzie obiekt (tekst, grafik� itd.),
którego klikni�cie uruchomi animacj�.

W zak�adce Animacja tekstu (rysunek 4.57)
okre�lisz opcje zwi�zane z animowanym tekstem,
je�eli zosta� zaznaczony jako obiekt przeznaczony
do animacji. Wskazujesz wi�c, jak ma by	
traktowany tekst — jako ca�o�	, jako wszystkie
akapity, czy tylko akapity pierwszego poziomu.
Je�li wybierzesz opcj� Jako jeden tekst, b�dzie
on traktowany i animowany w ca�o�ci. Je�eli
wska�esz opcj� Wszystkie akapity naraz, wszystkie
akapity b�d� animowane jednocze�nie, ale do
ka�dego z nich b�dzie mo�na przypisa	 inny efekt
animacji. Po wybraniu opcji Akapity 1 poziomu
akapity pierwszego poziomu wraz z akapitami
ni�szych poziomów b�d� animowane po kolei.

Gdy dodasz animacje do ka�dego elementu slajdu,
w zak�adce Animacja niestandardowa b�d�
widoczne informacje o tych animacjach
(rysunek 4.58). Ka�d� z nich mo�na w dowolnej
chwili zmodyfikowa	 lub usun�	, mo�na te�
doda	 inn�.

Podobnie nale�y post�powa	 w przypadku
pozosta�ych slajdów prezentacji.

Rysunek 4.58.
Animacje wykorzystane
w slajdzie
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Rysunek 4.59.
Zak�adka
Przej�cie slajdu

Rysunek 4.60.
Polecenie
Pokaz slajdów

Rysunek 4.61. Okno, w którym mo�na zmieni�
sposób wy�wietlania prezentacji

Animowanie przej�


Gdy animacja obiektów znajduj�cych si�
na poszczególnych slajdach jest gotowa, mo�na
przyst�pi	 do animowania przej�	 mi�dzy slajdami.

W panelu Zadania otwórz zak�adk� Przej�cie
slajdu (rysunek 4.59).

Budowanie animacji przej�	 mi�dzy slajdami
rozpocznij od zaznaczenia pierwszego slajdu,
dla którego chcesz ustawi	 efekt przej�cia.
Nast�pnie wybierz jeden z kilkudziesi�ciu
efektów przej�cia znajduj�cych si� na li�cie.
Podobnie jak w przypadku animacji
niestandardowej, tutaj tak�e mo�na sprecyzowa	
szybko�	 przej�cia oraz ewentualnie doda	 do tego
przej�cia d�wi�k.

Je�eli chcesz mie	 wp�yw na to, w którym
momencie b�dzie pojawia� si� kolejny slajd,
zaznacz opcj� Po klikni�ciu myszk� w obszarze
Poka� nast�pny slajd. Je�li natomiast prezentacja
ma by	 odtwarzana w pe�ni automatycznie,
zaznacz opcj� Automatycznie po i okre�l czas
w sekundach.

Przej�cie ustawione dla jednego slajdu mo�esz
zastosowa	 do wszystkich slajdów prezentacji.
Wystarczy klikn�	 przycisk Zastosuj do wszystkich
slajdów.

Pokaz prezentacji

Uruchomienie prezentacji nast�puje po wybraniu
z menu Pokaz slajdów polecenia Pokaz slajdów
(rysunek 4.60) lub po naci�ni�ciu klawisza F5
na klawiaturze komputera.

Mo�esz zmieni	 domy�lne ustawienia
prezentowania slajdów — wybierz z menu Pokaz
slajdów polecenie Ustawienia pokazu slajdów….
Wy�wietli si� okno z opcjami zmieniaj�cymi
ustawienia pokazu (rysunek 4.61).
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Rysunek 4.62. Wy�wietlanie prezentacji w oknie
programu OpenOffice.ux.pl Impress

W obszarze Zakres mo�esz wybra	, do jakiego
zakresu slajdów b�d� zastosowane zmiany.
W obszarze Typ dost�pne s� trzy opcje. Opcja
Domy�lnie okre�li wy�wietlanie prezentacji
w trybie pe�noekranowym. Je�li zaznaczysz opcj�
Okno, prezentacja b�dzie wy�wietlana w oknie
programu OpenOffice.ux.pl Impress (rysunek
4.62). Gdy wybierzesz opcj� Automatycznie
i zaznaczysz odpowiedni czas, to po zako�czeniu
prezentacji zostanie ona ponownie uruchomiona
po up�ywie okre�lonego czasu.

W obszarze Opcje znajduj� si� m.in. ustawienia
dotycz�ce widoczno�ci i kszta�tu wska�nika myszy,
a tak�e umo�liwiaj�ce okre�lenie, jak b�d�
zmienia�y si� slajdy. Po zaznaczeniu opcji
Zmie� slajd po klikni�ciu t�a zmiana slajdu b�dzie
mo�liwa dopiero po naci�ni�ciu klawisza Enter.

Trzecie polecenie w menu Pokaz slajdów to Pokaz
z pomiarem. Opcja ta jest przydatna, gdy podczas
prezentacji b�dzie wyg�aszany na przyk�ad referat.
Licznik (rysunek 4.63) pozwala okre�li	, ile czasu
potrzeba na wy�wietlanie kolejnych elementów.
Gdy klikniesz licznik, do slajdu zostanie przypisany
czas trwania jego pokazu.

Rysunek 4.63. Licznik odmierzaj�cy
czas trwania pokazu slajdu
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