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Podstawy obsługi komputera i ICT 

Edytor Wideo 
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Wprowadzenie 
 

 

Broszura, którą czytasz jest serią części broszur.   
 

Mają one na celu pomoc i naukę w korzystaniu z 

komputera i internetu.  

 

Broszury napisane są przy użyciu łatwego do 

odczytania języka. 

 

Każda z nich dotyczy innego tematu.  
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Tematy serii broszur: 

1. Włączanie, wyłączanie i uruchamianie ponowne 

komputera. Mysz i klawiatura. 
 

2. Pulpit – przenoszenie plików, tworzenie i usuwanie 

folderów. 
 

3. Funkcje ułatwień dostępu - skróty klawiaturowe. 

 

4. Pamięć USB. 
 

5. Microsoft Word. 

 

6. Edytor Wideo. 

 

7. Bezpieczeństwo cyfrowe. 
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8. Google Chrome. 

 

9. Mapy google. 

 

10. YouTube. 

 

11. Gmail. 

 

12. Facebook i Messenger. 

 
 

13. Pixlr X. 

 

14. Curriculum Vitae Europass. 
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Seria broszur napisana została przez ekspertów z 7 

organizacji. 

Te organizacje to: 

Associazione Uniamoci Onlus z Włoch. 

 

Asociacija "Aktyvus Jaunimas" z Litwy. 

 

Centro Social e Paroquial Santos Martires z 

Portugalii. 
 

Tallinna Tugikeskus JUKS z Estonii. 

 

IES El Greco z Hiszpanii. 

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 

Spolecznych Alpi  z Polski. 

 

Università Degli Studi Di Catania z Włoch. 
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Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na tej stronie 

internetowej:             

https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/ 

Seria książek powstała w wyniku programu 

Erasmus+. 

 

Projekt w ramach Erasmus+ nosi tytuł: 

Accessible Information Material. 
 

 

 

 

 

 

 

SŁOWNICTWO: 

Erasmus+ jest to program Unii Europejskiej, 

który finansuje różne projekty. 

 

https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/
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Edytor Wideo 

Jak włączyć program 

Edytor wideo jest programem komputerowym                                            

do edytowania filmów w systemie Windows 10. 

 

Kliknij Start na pasku w dole ekranu. 

 

Poszukaj Edytora wideo w menu.  

Kliknij Edytor wideo.  

 

 

Start 

Edytor wideo 
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Tworzenie nowego filmu 

 Kliknij Nowy Projekt Wideo 

 

 

 

Otworzy się okno z prośbą nadania nazwy filmowi. 

Wpisz nazwę nad kolorową linią.       

Naciśnij przycisk OK. 

 

 

 

  

 

 

Nowy projekt wideo 

Wpisz nazwę wideo 

Naciśnij OK 



9 
 

U góry strony znajduje się przycisk + Dodaj. Kliknij go.      

                                       

 

                                   

 

Otworzy się to menu – teraz wybierz skąd pobierzesz filmy i 

zdjęcia do Twojego nowego wideo. 

  

Kliknij +Dodaj 



10 
 

 

Kliknij opcję Z tego komputera jeśli Twoje filmy i zdjęcia 

znajdują się na komputerze lub na dysku flesh. 

 

 

Kliknij opcję Z mojej kolekcji, jeśli Twoje filmy i zdjęcia znajdują 

się w  usłudze One Drive. Jest to internetowa przestrzeń do 

zapisywania dokumentów, zdjęć i filmów. 

 

 

Kliknij opcję Z sieci jeśli chcesz wyszukać filmy i zdjęcia w 

Internecie. 
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Następnie kliknij Otwórz.      

 

 

Wybrane przez Ciebie pliki pojawią się w białym kwadracie u 

góry ekranu. Ten biały kwadrat nazywa się Biblioteka 

projektów. 

 

 

 

Biblioteka projektów  

Kosz 
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Jeśli uznasz, że któryś z plików nie jest potrzebny możesz 

usunąć go z Biblioteki projektów.  

 

Aby usunąć plik  zaznacz go klikając na niego, a następnie 

klikając ikonę Kosz. 

 

 

Aby zamknąć Edytor Wideo  

Kliknij X w prawym górnym rogu ekranu. Wszystkie zmiany 

zostaną automatycznie zapisane. 

  

 

Aby ponownie otworzyć projekt  

Otwórz Edytor Wideo i kliknij podgląd filmu, nad którym 

pracowałeś.  

 

Kosz 

Tak wygląda 

zaznaczony plik 
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Aby utworzyć Kartę tytułową 

Karta tytułowa to slajd z krótkim opisem twego filmu. 

Aby utworzyć kartę tytułową, kliknij  Dodaj kartę tytułu.    

 

W scenorysie pojawi się niebieska pusta karta.  

Scenorys znajduje się w najniższej części ekranu. Zawiera on 

wszystko, co dodasz do swojego filmu. 

 

 

Aby zmodyfikować kartę tytułową  

Kliknij Czas trwania, które znajduje się obok Dodaj kartę tytułu. 

 

 

Scenorys 

Dodaj kartę tytułu  
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Otworzy się menu w którym możesz wybrać jak długo slajd ma 

pozostać na ekranie podczas Twojego wideo.  

                 

 

Możesz również wybrać inny czas trwania niż te sugerowane, 

zrobisz to w ostatnim wierszu menu. 

Po wybraniu czasu trwania, kliknij Enter na klawiaturze. 

 

Kliknij Tekst lub Tło aby zmienić lub modyfikować tekst i tło 

Twojej karty tytułowej.  

Otworzy się okno. 

 

 

Wybierz któryś z 

sugerowanych 

czasów trwania 

Aby wybrać inny 

niż sugerowany 

czas trwania 

wpisz go tutaj 
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Kliknij w miejsce koła, w którym 

podoba Ci się kolor jaki tam 

występuje.  

Pod kołem możesz wybrać 

intensywność koloru poprzez 

klikanie w róże częśći kolorowego 

paska.  

 

 

 

Kliknij Tło aby wybrać kolor karty spośród proponowanych 

kolorów i kliknij ten, który Ci się podoba.  

Jeśli chcesz wybrać inny kolor, kliknij przycisk + poniżej 

proponowanych kolorów.  

Otworzy się to okno.  

 

Po wybraniu koloru kliknij OK. 

 

Tło 



16 
 

 

 

Kliknij Tekst aby wpisać tytuł, na przykład “kolorowe kwiaty”. 

 

 

Tekst 

Wpisz tytuł w białym prostokącie,               

pod napisem “Tekst”. 

Poniżej możesz wybrać styl tekstu.  

Klikając na każdy z nich możesz 

wypróbować rózne style. 

Przejedź w dół myszką lub kliknij 

strzałkę w dół na klawiaturze aby 

wypróbować wszystkie style. 

Upewnij się, że ostatni na którym 

klikniesz to ten, który Ci się 

podoba.  

 

Pod stylami tekstu możesz zmienić jego układ.  
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Tu możesz zdecydować w której części 

ekranu ma być tekst.  

Kliknij każdy z nich i zdecyduj, który 

najbardziej Ci odpowiada.  

Aby sprawdzić jak będzie wyglądać karta tytułowa w Twoim filmie 

naciśnij przycisk Odtwórz. 

 

 

Może stać się tak, że wybrany przez Ciebie czas trwania slajdu 

będzie dłuższy niż czas wyświetlanego tytułu. 

 Aby to zmienić, kliknij niebieską kotwicę po prawej stronie i 

przesuń ją w stronę białej kropki. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kotwica po prawej  Biała kropka  Kotwica po lewej  
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Aby przesunąć kotwicę musisz klikając na nią przesunąć myszkę 

lub kliknąć na nią i nacisnąć strzałkę w lewo bądź w prawo na 

klawiaturze.  

Jeśli chcesz aby najpierw wyświetlało się samo tło, a potem tytuł  

przesuń lewą niebieską kotwicę w stronę środka.   

Aby zobaczyć rezultat kliknij przycisk Odtwórz. W razie potrzeby 

wprowadź poprawki. 

 

Jeśli jesteś zadowolony ze swojej karty tytułowej kliknij 

Gotowe i wrócisz do Scenorysu.  

 

Jeśli nie chcesz mieć karty tytułowej w swoim filmie naciśnij 

Anuluj.  

 

Wyświetli się to okno 

 

 

Kliknij Gotowe aby skasować kartę tytułową lub Anuluj aby 

wrócić do panelu kreowania karty. 
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Dodawanie i modyfikowanie zdjęć 

 

Aby dodać zdjęcia do Scenorysu kliknij zdjęcie z biblioteki 

swojego projektu i przesuń je do białego prostokąta w 

Scenorysie. 
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Tak jak przy karcie tytułowej, możesz wybrać czas trwania lub 

dodać tekst do każdego zdjęcia / filmu. 

Jest kilka innych rzeczy, które możesz zmodyfikować na zdjęciu. 

Kliknij Ruch aby, aby dodać ruch do zdjęcia.  

Twoje zdjęcie otworzy się w nowym oknie, w 

którym znajdziesz różne efekty Ruchu. 

 

 

Kliknij jedną z nich, a następnie kliknij Odtwórz  

aby zobaczyć efekt. Wybierz ulubiony efekt Ruchu, a następnie 

kliknij Gotowe. Jeśli nie chcesz dodać efektu Ruchu kliknij 

Anuluj. 

Kliknij Efekty 3D aby dodać efekt 3D do swojego zdjęcia.  

 

Opcje Ruchu 
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Efekty 3D to na przykład latające konfetti, balony lub eksplozje. 

Po wybraniu jednego z nich możesz modyfikować niektóre cechy 

efektu. 

 

Możesz także edytować głośność efektu, przesuwając kotwicę 

pod podglądem efektu. Przesuwając ją w lewo – ściszasz, 

przesuwając w prawo – podgłaśniasz.   

 

Po wybraniu efektu na zdjęciu pokaże się kilka strzałek.  
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Na zdjęciu pojawi się także kwadrat  

z niewielkimi białymi punktami na rogach. 

Dzięki nim możesz kontrolować wielkość 

efektu. Kliknij jeden z białych punktów i 

przesuń myszkę aby powiększyć lub 

zmniejszyć efekt 3D.  

Pod zdjęciem znajduje się także niebieska linia.  

Klikając jedną z nich jednocześnie poruszając myszką możesz 

zmienić ustawienie efektu.  

Kliknij jedną ze 

strzałek I porusz 

myszką aby 

obrócić efekt 
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Linia przedstawia czas trwania efektu w porównaniu do czasu 

wyświetlania zdjęcia. 

Możesz to zmienić przesuwając dwie kotwice na początek lub 

koniec osi czasu. 

Aby sprawdzić jak wygląda efekt 3D na Twoim filmie 

kliknij Odtwórz  

Jeśli nie podoba Ci się efekt, możesz wybrać inny 

klikając przycisk Efekty. Znajduje się on pod    

podglądem bieżącego efektu.  

Jeśli jesteś zadowolony z efektu 3D kliknij Gotowe. 

Jeśli nie chcesz dodawać efektu 3D kliknij Anuluj. 

 

 

 

Aby dodać Filtr do zdjęcia kliknij przycisk Filtry  

Dodać filtr oznacza zmianę kombinacji kolorów. Możesz na 

przykład nałożyć na zdjęcie filtr czarno biały.  
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Po prawej stronie ekranu zobaczysz różne przykłady filtrów. 

Klikając jeden z nich, uzyskasz podgląd zdjęcia z filtrem. 

 

 

Jeśli jesteś zadowolony z wybranego filtra kliknij Gotowe.  

Jeśli nie chcesz filtra kliknij Anuluj. 

 

 

 

Obok przycisku Filtry znajduje się kolejny przycisk. 

 

Przycisk ten odpowiada za dopasowanie zdjęcia do rozmiaru 

ramki.  

 

Przykłady 

filtrów 
Podgląd filtra 
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Jeśli go klikniesz pojawią się dwie opcje: 

Usuń czarne paski i rozciągnij zdjęcie do rozmiaru ramki. 

Dopasuj przez zmniejszenie - zachowanie oryginalnego 

rozmiaru zdjęcia powoduje pojawienie się czarnych pasków 

wypełniających pozostałości ramki.  

 

 
 

 

  

 

Kolejny przycisk służy do obracania zdjęć 

Jeśli klikniesz przycisk jeden raz zdjęcie obróci się o 90 stopni. 

Jeśli klikniesz zdjęcie dwa razy odwróci się o 180 stopni. 

 

Kliknij kosz aby usunąć wybrane zdjęcie.  

Usuń czarne paski Dopasuj przez zmniejszenie 
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Kliknij trzy kropki aby usunąć scenorys.  

 

Dodawanie i modyfikowanie filmów 

Aby dodać filmy do scenorysu musisz kliknąć wideo w 

bibliotece projektu i przenieś je do scenorysu w białym 

prostokącie. 

 

 

Filmy także można edytować na wiele sposobów.  

Rzeczy, które możesz zmienić, znajdują się w przyciskach obok 

do scenariusza pisania. 

Aby dodać kartę tytułową kliknij Dodaj kartę tytułu 

 

Aby przyciąć wideo kliknij Przytnij  

 … 
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Otworzy się okno z twoim video. 

 

Pod filmem znajduje się niebieska linia z kotwicami na początku i 

na końcu linii. 

 Aby wyciąć początek wideo kliknij lewą kotwicę i przesuń w 

prawo.  

Możesz także kliknąć lewą kotwicę, a następnie nacisnąć prawą 

strzałkę na klawiaturze.  

Aby odciąć koniec wideo, kliknij prawą kotwicę, przesuwają 

mysz w lewo. 
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Możesz także kliknąć prawą kotwicę, a następnie nacisnąć lewą 

strzałkę na klawiaturze.  

 

 

Naciśnij przycisk Odtwórz aby zobaczyć ucięte 

wideo i sprawdzić czy jesteś zadowolony. Możesz przesuwać 

kotwicę raz po raz aby uzyskać oczekiwane cięcie.                                                                                                                                                                                   

Jeśli jesteś zadowolony ze swego cięcia kliknij Gotowe 

Jeśli nie podoba Ci się efekt cięcia i chcesz wrócić do 

wcześniejszej wersji wideo kliknij Anuluj. 

 

 

Aby uciąć początek 

wideo przesuń 

kotwicę w prawo 

Aby skrócić 

wideo przesuń 

kotwicę w lewo 
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Aby podzielić wideo na dwie części kliknij Podziel. 

 

Otworzy się okno z Twoim wideo.  

Po kliknięciu otworzy się okno z wideo pod którym znajduje się 

niebieska linia i kropką.                                                                      

 

Kliknij przycisk Odtwórz pod filmem.  

Gdy wideo osiągnie punkt, w którym chcesz go podzielić kliknij 

przycisk Wstrzymaj.  

 

 

 

 

Klip 2 
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Część wideo przed białym punktem to Klip 1.  

Część wideo poza białym punktem to Klip 2.  

Jeśli jesteś zadowolony z dwóch utworzonych klipów kliknij 

Gotowe. Jeśli nie jesteś zadowolony z podziału wideo, możesz 

przesunąć kotwicę za pomocą myszy do odpowiedniej pozycji, a 

następnie kliknij Gotowe. 

Jeśli nie chcesz  dzielić wideo kliknij Anuluj. 

 

Aby dodać Tekst do Twojego wideo kliknij Tekst.   

Instrukcje dodawania tekstu są takie same jak w przypadku 

dodawania tekstu do karty tytułowej ( patrz str.15) 

Aby zmienić kadrowane wideo kliknij Ruch.                                       

Zmiana kadrowania oznacza skupienie się na wybranych 

częściach obrazu.  

Instrukcje są takie same, jak przy zmianie ruchu na zdjęciu (patrz 

str.19)  
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Aby dodać efekt 3D do klipu kliknij Efekty 3D  

Efekty 3D służą do dodania efektów specjalnych jak: latające 

konfetti lub spadające liście.  

Instrukcje są takie same, jak w przypadku dodawania efektów 3D 

do zdjęcia (patrz str. 20) 

Aby dodać filtr do wideo kliknij Filtry  

Dodając filtr zmieniasz tonację kolorystyczną wideo np. w czarno 

białą.  

Instrukcje dotyczące dodawania filtrów do wideo są takie same, 

jak w przypadku dodawania filtrów do zdjęcia  (patrz str. 23) 

Aby przyspieszyć lub zwolnić wideo kliknij 

Szybkość 

Pojawi się niebieska linia z kotwicą. 

Przesuń kotwicę na linii za pomocą 

myszy lub użyj strzałek na 

klawiaturę, aby zmienić szybkość klipu. 
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Pozostałe cztery przyciski działają jak w przypadku edycji 

zdjęcia. (patrz str. 24-25)  

 

Zwróć uwagę, że możesz dodać kartę tytułową w dowolnej 

części filmu. 

Aby dodać go przed zdjęciem lub klipem, kliknij to zdjęcie lub klip 

a następnie kliknij Dodaj kartę tytułową.  

Zauważ, że możesz zmienić kolejność elementów w pliku 

wideo w dowolnym momencie. 

Aby zmienić kolejność elementów w filmie, kliknij zdjęcie lub film, 

który chcesz przenieść na scenorys i wciąż klikając przesuń go 

do wybranej pozycji. 
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Przyciski u góry okna Edytora wideo 

Obok Edytora Wideo znajdziesz tytuł 

swojego filmu.  

Aby zmienić tytuł swojego filmu kliknij ołówek obok 

tytułu. 

Teraz możesz wpisać nowy tytuł w oknie, które się otworzy. 

Następnie zaakceptuj przyciskiem OK aby zapisać zmiany.   

 

                                                                                                                                                       

 

Aby cofnąć lub ponowić zmianę kliknij   

Kliknij pierwszą strzałkę Cofnij, aby usunąć ostatnią zmianę 

jaką wprowadziłeś w filmie. Możesz klikać kilka razy aby zmienić 

zmianą za zmianą. 

Kliknij drugą strzałkę Ponów jeśli uznasz, że usunięta 

zmiana była dobra. 
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Aby wybrać podkład muzyczny kliknij Muzyka w tle. 

 

Otworzy się okno dialogowe z tytułami niektórych piosenek.  

Kliknij przycisk Odtwórz przed każdym tytułem, aby odsłuchać 

muzykę. 

Wybierz, tą która Ci się spodobała. 

 

 

Wybierz głośność muzyki klikając niebieski punkt, równocześnie 

poruszjąc myszą lub za pomocą strzałek na klawiaturze. 

Kliknij Odtwórz aby 

usłyszeć muzykę 

Przesuń niebieską 

kotwicę aby 

zmienić głośność 
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Jeśli przesuwasz kotwicę w lewo głośność będzie niższa. 

Jeśli przesuniesz kotwicę w prawo głośność będzie wyższa. 

Po wybraniu muzyki i głośności kliknij Gotowe aby zapisać 

zmiany. 

Kliknij Anuluj jeśli nie chcesz odtwarzać muzyki w tle. 

 

 

 

Aby dodać muzykę z komputera kliknij 

Dźwięk niestandardowy. 

Otworzy się okno, a w prawym górnym rogu znajdziesz przycisk  

+ Dodaj plik dźwiękowy. Kliknij go.  
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Otworzy się okno wyboru plików. 

Kliknij folder w którym znajduje 

się Twoja muzyka. Kliknij plik 

audio, który chcesz dodać, a 

następnie kliknij Otwórz.  

Nazwa muzyki pojawi się na niebieskim pasku pod wideo. 

Jeśli chcesz, aby muzyka zaczęła się później niż wideo, kliknij 

lewą niebieską kotwicę i przesuń mysz w tym samym czasie w 

prawo. Lub kliknij lewą niebieską kotwicę i przesunąć ją za 

pomocą strzałka w prawo na klawiaturze. 

 

 
 
 

 

Jeśli chcesz aby muzyka skończyła się przed końcem wideo  

Kliknij prawą niebieską kotwicę i jednocześnie przesuń mysz w 

lewo lub zrób to za pomocą strzałek na klawiaturze.        

 

 

Pociągnij kotwicę w prawo aby opóźnić muzykę 

Kliknij plik, który 

chcesz dodać 

Kliknij Otwórz 
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Kliknij Odtwórz aby odtworzyć film z dodaną muzyką.  

 

Możesz także dodać inną lub więcej muzyki,                                          

Kliknij ponownie + Dodaj plik audio i wybierz  inny plik, który 

chcesz dodać, a następnie kliknij Otwórz. Wybrany plik ukaże się 

po prawej stronie ekranu. 

 

 

Jeśli chcesz usunąć jeden z plików kliknij   X  na podglądzie pliku                                                 

Przesuń prawą kotwicę w lewo 

 

Wybrany utwór 

pokaże się po 

prawej stronie 

ekranu 
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Kliknij pierwszy plik i przesuń kotwice na niebieskim pasku 

poniżej wideo, aby ustalić, kiedy ta muzyka ma się rozpocząć i 

zakończyć. 

Kliknij na drugą i przesuń kotwice na niebieskim pasku pod 

filmem, aby wybrać miejsce, w którym ta muzyka ma się 

zaczynać i kończyć. 

Kliknij Odtwórz aby zobaczyć i usłyszeć wideo.  

 

Jeśli podoba Ci się ustawiona przez Ciebie muzyka kliknij 

Gotowe. 

 Jeśli nie chcesz mieć bardziej spersonalizowanego dźwięku  

kliknij Anuluj. 
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Gdy film będzie gotowy kliknij Zakończ film  

 

W oknie, które się otworzy 

kliknij Eksportuj.  

Otworzy się okno. 

 

 

Po lewej stronie okna 

wybierz, gdzie chcesz 

zapisać wideo – na 

przykład na Pulpicie.  

 

 

Naciśnij Eksportuj, aby zapisać wideo.  

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz, gdzie 

chcesz zapisać 

swój film 
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https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com 

“Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi 

poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a 

Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek 

wykorzystanie informacji w niej zawartych.” 

Podstawy użycia komputera i ICT 

Autorzy łatwego do odczytania języka: Eleonora Di Liberto, Cátia 

Brôco, Julián Antonio Díaz-Toledo Gómez, Mª Sagrario López Sánchez, 

Mª Rosa Sánchez López Guerrero, Veronika Juknevičienė, Živilė 

Paulauskaitė, Roberta Piazza, Valentina Perciavalle, Simona Rizzari, 

Anna Krasnowska, Malle Oberpal, Kaja Vaabel. 

Technicy graficzni łatwego do odczytania języka: Martina Di Liberto, 

Sandra Belchior, Julián Antonio Díaz-Toledo Gómez, Tomaš Karnecki, 

Simona Rizzari, Piotr Grzegorz Bendiuk, Malle Oberpal, Kaja Vaabel. 

Korekta tego łatwego do odczytania tekstu została wykonana przez: 

Dominik Staniaszek. 

Źródło ilustracji z wprowadzenia: https://pixabay.com/it/  

 

https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/

