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Temat: Cyfrowy montaż filmu. 

Dowiesz się jak: 

 dodawać w programie PhotoFiltre obramowanie z efektem 3D do obrazu, 

 importować obrazy i filmy do programu Movie Maker, 

 stosować efekty wizualne dla wybranych sekwencji filmu i animowane przejścia 

między nimi, 

 wprowadzać napisy początkowe, podpisy i napisy końcowe, 

 zapisywać projekt oraz gotowy film w programie Movie Maker. 

Założenia wstępne do filmu 

 Na początku filmu pojawi się jego tytuł Koń w twórczości Józefa Chełmońskiego. 

 Utwór będzie zawierać filmy pokazujące szczegóły obrazów, wykonane w 

programie Photo Story 3. 

 Każda sekwencja wideo przedstawiająca obraz będzie poprzedzona planszą z tym 

obrazem zawieszonym na ścianie. 

 Na każdej planszy pojawi się tytuł prezentowanego obrazu. 

 Każda plansza będzie pokazywana w dwóch etapach. Najpierw pojawi się plansza 

z zastosowanym dowolnym efektem wizualnym, potem plansza bez efektów. 

 Między sekwencjami filmu wystąpią dowolne efekty przejść. 

 Na końcu filmu pojawią się napisy zawierające informację, kto wykonał pracę i 

w jakim programie to zrobił. Jeśli w filmie wykorzystano obce materiały, należy 

też podać dane ich autorów i źródła pochodzenia. 

Przygotowanie elementów składowych filmu 

Po wykonaniu zadania 1 z poprzedniej lekcji masz już większość elementów 

potrzebnych do montażu filmu. Zgodnie z założeniami musisz jeszcze 

przygotować pięć plansz z reprodukcjami obrazów Józefa Chełmońskiego. 



 
Rys. 1. Przykład zmodyfikowanej reprodukcji obrazu Posłaniec Józefa 

Chełmońskiego 

Po modyfikacji reprodukcja powinna imitować obraz zawieszony na ścianie. 

 Uruchom program PhotoFiltre i otwórz w nim wybrane reprodukcje. 

Opisane niżej czynności wykonaj dla każdego z pięciu otwartych obrazów. 

 Ustal rozmiary reprodukcji – zmieniaj je proporcjonalnie, tak aby dłuższy bok 

miał miarę 800 pikseli (Obrazek → Rozmiar obrazka…). 

 Do aktywnego obrazu dodaj nową warstwę tła (rys. 2). 

 
Rys. 2. Dodawanie nowej warstwy tła 
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 Ustal biały kolor warstwy. 

 Zaznacz warstwę Tło (rys. 3). 

 Z menu Obrazek wybierz polecenie Zewnętrzna ramka… i ustaw parametry 

tak, jak pokazano na rysunku 4. 

  
Rys. 3. Zaznaczanie warstwy Tło 

  
Rys. 4. Ustalanie parametrów ramki zewnętrznej 

W ten sposób uzyskasz ramkę na warstwie Tło. Warstwy Tło nie można 

przemieszczać, a ty musisz umieścić ramkę nad obrazem. W tym celu wykonaj 

poniższe czynności. 

 Dodaj nową warstwę tła w kolorze białym. 

Po tej operacji warstwa z ramką nie jest już tłem, więc możesz ją swobodnie 

przenieść na wierzch. 

 Przeciągnij warstwę z ramką (Warstwa 2) na pierwszą pozycję (rys. 5). 
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Rys. 5. Przeciąganie warstwy Warstwa 2 na pierwszą pozycję 

Teraz Warstwa 2 zasłania obraz. Musisz się pozbyć białego tła tej warstwy, aby 

odsłonić znajdujący się pod nią obraz. 

 Wybierz narzędzie Magiczna różdżka [L], zaznacz nią białe tło i naciśnij 

klawisz Delete. 

Obraz został odkryty i jest otoczony ramką. Aby sprawiał wrażenie obrazu 

zawieszonego na ścianie, zastosujesz efekt 3D. 

 Warstwę z ramką kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz 

pozycję Opcje. 

 Na karcie Opcje ustaw takie parametry, jak pokazano na rysunku 6, i naciśnij 

przycisk OK. 
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Rys. 6. Ustalanie parametrów pozwalających osiągnąć efekt 3D 

 Zaznacz warstwę Tło. 

 Wybierz Obrazek → Rozmiar płótna…. 

 Na karcie Rozmiar płótna ustaw takie parametry, jak pokazano na rysunku 7, i 

naciśnij przycisk OK. 
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Rys. 7. Ustalanie parametrów płótna – ściany 

Plansze i filmy prezentujące poszczególne obrazy masz już gotowe. 

Potrzebne ci jeszcze będzie tło dźwiękowe. Możesz wykorzystać plik audio 

zapisany przez ciebie na komputerze lub pobrany z sieci. W internecie jest wiele 

serwisów udostępniających darmowe pliki audio. Dopuszczalne formaty plików 

dźwiękowych to wma, mp3, wav, aif, aiff, m4a i ogg. 

 Wyszukaj w internecie odpowiedni plik audio ze stosownymi odgłosami (galop, 

rżenie koni itp.) i zapisz go na dysku w folderze Muzyka. 

Realizacja filmu 

 Uruchom program Movie Maker. 

 Wstaw do niego plansze wykonane w programie PhotoFiltre (rys. 8). Czynność tę 

wykonaj dwukrotnie. 
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Rys. 8. Wstawianie obrazów lub sekwencji wideo do filmu 

 Ustaw zdjęcia w taki sposób, aby plansze z tą samą zawartością znalazły się obok 

siebie. Aby to zrobić, przeciągnij je tak, jak pokazano na rysunku 9. 

 
Rys. 9. Przeciąganie obrazów na odpowiednie pozycje 

 Wstaw filmy wykonane w programie Photo Story 3. 

 Ustaw pary plansz przed odpowiadającymi im sekwencjami wideo (rys. 10). 

 
Rys. 10. Ustawianie par plansz na odpowiednich pozycjach 

 Zaznacz plansze ustawione na pierwszych pozycjach przed sekwencjami wideo – 

klikaj plansze kolejno z wciśniętym klawiszem Ctrl. 

 Na wstążce programu wybierz kartę Efekty wizualne i kliknij ikonę efektu, jaki 

chcesz zastosować (rys. 11). 
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Rys. 11. Dodawanie efektu wizualnego do plansz umieszczonych na pierwszych 

pozycjach 

 Na karcie Narzędzia wideo → Edycja ustaw Czas wyświetlania na 4 sekundy 

(rys. 12). 

 
Rys. 12. Określanie czasu trwania efektu 

 W podobny sposób zaznacz plansze ustawione na drugich pozycjach. 

 Otwórz kartę Animacje i wybierz efekt animacji dla zaznaczonych plansz (rys. 

13) 

 
Rys. 13. Wstawianie efektu animacji do plansz ustawionych na drugich pozycjach 
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 Na karcie Narzędzia wideo → Edycja ustaw Czas wyświetlania na 6 sekund. 

 Zaznacz sekwencje wideo (wykonane w programie Photo Story 3) i w podobny 

sposób ustaw dla nich efekt animacji. W tym wypadku czas wyświetlania jest z 

góry określony przez czas trwania sekwencji wideo i nie możesz go zmienić. 

W wyniku powyższych czynności film rozpocznie się od wyświetlenia przez 4 

sekundy pierwszej planszy z zastosowanym efektem wideo. Po upływie tego 

czasu na ekranie pojawi się druga plansza z zastosowanym efektem animacji. Po 

zakończeniu animacji widz zobaczy drugą planszę w oryginale. Plansza zniknie z 

ekranu po upływie 6 sekund. Wówczas na ekranie pojawi się sekwencja wideo z 

efektem animacji, przygotowana wcześniej w programie Photo Story 3. I tak będą 

prezentowane kolejne obrazy. 

W filmie brakuje jeszcze tylko napisów i tła dźwiękowego. 

 Ustaw mysz na początku filmu (pierwsza plansza) i na karcie Strona 

główna kliknij Tytuł. 

 W oknie podglądu, w aktywnym polu tekstowym, wpisz tytuł filmu Konie w 
twórczości Józefa Chełmońskiego. 

 Zaznacz drugą planszę i na karcie Strona główna kliknij Podpis. 

 Wpisz tytuł obrazu przedstawionego na zaznaczonej planszy. 

 Przesuń ikonę napisu tak, aby napis zaczynał się na pierwszej planszy, a kończył 

na drugiej (rys. 14). 

 Podobnie wprowadź podpisy do wszystkich obrazów. 

 
Rys. 14. Ustawianie ikony podpisu między planszami 

 Ustaw wskaźnik myszy na końcu filmu. 

 Na karcie Strona główna kliknij pozycję Napisy. 

 W oknie podglądu, w polu tekstowym, wpisz tekst napisu końcowego. 

Teksty tytułu, podpisów i napisów końcowych możesz dowolnie formatować, 

dodawać do nich efekty animacji oraz określać czas ich wyświetlania. Zaznacz 

ikonę tekstu, który chcesz formatować, i na karcie Narzędzia 

tekstowe wprowadź odpowiednie ustawienia (rys. 15). 
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Rys. 15. Narzędzia dostępne na karcie Narzędzia tekstowe 

Pozostało już tylko wstawienie tła dźwiękowego do filmu. 

 Na karcie Strona główna kliknij przycisk z nutą. 

 W oknie Dodawanie muzyki zaznacz plik audio, który będzie stanowił tło 

dźwiękowe, i kliknij przycisk Otwórz. 

Jeśli utwór jest zbyt krótki, możesz wstawić kolejny inny plik lub ponownie ten 

sam. 

 Zaznacz w filmie miejsce, w którym powinno się zacząć odtwarzanie dźwięku. 

W tym celu przesuń czarną pionową kreskę do odpowiedniej pozycji (rys. 16). 

 
Rys. 16. Określanie pozycji rozpoczęcia odtwarzania wstawionego dźwięku 

Jeśli zaznaczysz miejsce, od którego ma być odtwarzany nowy dźwięk, tak jak na 

rysunku 16, to dźwięk, który istniał tam wcześniej się zakończy, a rozpocznie się 

nowy. 

Jeśli czas odtwarzania dźwięku jest dłuższy od czasu trwania filmu, to program 

zakończy odtwarzanie dźwięku w momencie zakończenia odtwarzania filmu. 

 Jeśli chcesz, aby odtwarzanie dźwięku rozpoczynało się łagodnie i głośność 

narastała stopniowo, zaznacz ścieżkę dźwiękową i na karcie Narzędzia 

muzyki → Wzmacnianie wybierz odpowiednią opcję (rys. 17). 
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Rys. 17. Określanie sposobu rozpoczęcia odtwarzania dźwięku 

 Aby na końcu dźwięk był odtwarzany stopniowo i łagodnie, zaznacz ścieżkę 

dźwiękową i na karcie Narzędzia muzyki → Zanikanie wybierz odpowiednią 

opcję (rys. 18). 

 
Rys. 18. Określanie sposobu zakończenia odtwarzania dźwięku 

 Zanim zapiszesz projekt i gotowy film, uruchom podgląd filmu 

klawiszem Spacja (należy to robić za każdym razem po wprowadzeniu zmiany). 

Tym samym klawiszem zatrzymasz odtwarzanie filmu. 

 Jeśli akceptujesz rezultat swojej pracy, zapisz projekt i film w 

folderze Wideo pod nazwą konie. Na karcie Plik wybierz polecenie Zapisz 

projekt jako…. 

Gotowy film można zapisać w wielu wariantach. Po wybraniu polecenia Zapisz 

film program oferuje wybór urządzenia odtwarzającego. Jeśli film ma być 

odtwarzany na komputerze, to optymalnym rozwiązaniem jest wybór 

opcji Zalecane dla tego projektu. 

Wówczas program dobierze jakość elementów składowych filmu do możliwości 

komputera. Można też wyeksportować film bezpośrednio z programu na portale 

YouTube oraz Facebook. 
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