Podmiana tła w istniejącej prezentacji
Instrukcja ta sprowadza się do pobrania pliku, rozpakowania go, i wstawienia tła
do PowerPointa, jeżeli jesteś w stanie zrobić to samodzielnie, nie musisz jej czytać.

Kolory tła prezentacji:
1.
2.
3.
4.

Ogólna, uczelniana – ciemnoniebieski
Kierunek filologia – czerwony
Kierunek zarządzanie – jasnoniebieski
Kierunek administracja – zielony

Prezentacje mają mieć identyczne tła na wszystkich slajdach poza pierwszym
(tytułowym).

Poniższa instrukcja jest dla Windowsa 7 i Microsoft Office 2010, jednak w innych
wersjach systemu i MS Office będzie bardzo podobnie.

W razie pytań proszę o kontakt:
Łukasz Fibinger
Dział IT - Informatyk
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
43-300 Bielsko-Biała
ul. gen. Wł. Sikorskiego 4
Email: lfibinger@wseh.pl

1.

Pobieramy plik z tłami z odpowiedniego odnośnika:

2. Wybieramy opcję „Zapisz plik”

3. Przeglądarka spyta gdzie zapisać plik (lub jeśli ma zdefiniowany folder to w nim zapisze ten plik, domyślnie jest to
C:\Users\NazwaUżytkownika\Downloads ):

4. Po kliknięciu „Zapisz”, otwieramy folder w którym jest zapisany plik, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy
opcję „Wyodrębnij wszystkie” (można użyć dodatkowego programu typu WinRar, ale nie jest to konieczne):

5. Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno:

6. Po kliknięciu „Wyodrębnij” automatycznie otworzy się folder z rozpakowanymi plikami:

7. To oznacza że pliki są wypakowane, możemy się zabrać za wstawianie tła do PowerPointa. Otwieramy więc naszą
prezentację (w moim wypadku jest ona pusta, ale sprawa ma się identycznie dla już gotowej z wieloma slajdami),
klikamy prawym przyciskiem myszy na tle, po czym wybieramy opcję „Formatuj tło”:

8.

Po otwarciu okna „Formatowania tła” zaznaczamy opcję; „Wypełnienie obrazem lub teksturą” i klikamy na przycisk
„Plik”:

9. Otwieramy folder z wypakowanymi tłami i w tym miejscu bardzo ważna jest kolejność: wpierw wstawiamy plik tła z
„następna strona” w nazwie, a dopiero później stronę tytułową, czyli:

10. Po kliknięciu przycisku „Wstaw” okno będzie wyglądać tak jak to poniżej. W „Opcje rozciągania” wszędzie ustawiamy
-1% (0% też może być, ale -1% na 100% eliminuje białe linie przy krawędziach), klikamy „Zastosuj do wszystkich”:

11. Po tych operacjach zaznaczamy pierwszy slajd, i powtarzamy operacje 7.-10. dla pliku ze „strona tytułowa” w nazwie
(prawy przyciskformatuj tłowybieramy tło z plikuustawiamy -1%), aż do momentu zatwierdzenia, bo tym
razem nie wybieramy „Zastosuj do wszystkich”  „Zamknij”, tylko od razu „Zamknij” (po prostu zmieniały tło na
pierwszym tytułowym slajdzie, pozostałe pozostawiając z grafiką „następna strona”). Po wykonaniu powyższych
instrukcji powinno wyglądać to w ten sposób (czyli wszystkie slajdy, poza pierwszym, mają identyczne tło):

