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To szkolenie wykorzystuje aplikację InShot do edycji wideo

Z aplikacji można korzystać na telefonach z systemem Android 

i Apple

Kliknij poniżej lub wyszukaj w App Store lub Google Play Store

https://inshot.com/

Większość programów do edycji działa w podobny sposób. 

Nawet jeśli nie korzystasz z InShot, to szkolenie pomoże Ci edytować 

filmy za pomocą innego oprogramowania

APLIKACJA INSHOT UŻYWANA DO EDYCJI FILMÓW

Symbol aplikacji InShot

https://inshot.com/


EDYCJA WIDEO

https://youtu.be/0Z3swZCPjQI

PORADA!

Obejrzyj wideo, a 

następnie przeczytaj 

poniższe slajdy, aby 

uzyskać więcej 

wskazówek

Kliknij i obejrzyj na YouTube:



1. Pobieranie filmów do InShot

2. Dodawanie kolejnych klipów

3. Cięcie klipów

4. Dzielenie klipów

5. Dodawanie przejść

6. Dodawanie tekstu

7. Dodawanie muzyki

8. Nagrywanie lektora

9. Ostateczne zmiany

10. Przewodnik po ikonach InShot

ZAWARTOŚĆ MODUŁU



Otwórz aplikację InShot i kliknij ‘video’ 

1. WGRANIE FILMU DO INSHOT 

Symbol aplikacji InShot



• Dotknij zielony klawisz 

‘Nowy’

• Stuknij, aby zaznaczyć wszystkie klipy wideo (i zdjęcia), 

których chcesz użyć

• Stuknij zielonego „ptaszka” po wybraniu wszystkich

1. WGRANIE FILMU DO INSHOT 



• Stuknij ikonę ‘Płótno’

1. WGRANIE FILMU DO INSHOT 

• Wybierz ikone YouTube

(współczynnik 16:9)

• Stuknij ‘ptaszka’ żeby 

potwierdzić



• Dotknij i przytrzymaj, aby 

wyświetlić poszczególne 

klipy wideo

1. WGRANIE FILMU DO INSHOT 

• Aby zmienić kolejność 

klipów wideo: Przytrzymaj 

i przesuń klipy od lewej do 
prawej



• Dotknij czerwonego przycisku, 

aby dodać więcej filmów lub 

zdjęć

2. DODAWANIE KLIPÓW

• Można dodać dodatkowe 

klipy wideo i zdjęcia w każdej 

chwili



Aby wyciąć początek lub koniec klipu wideo:

3. PRZYCINANIE KLIPÓW

• Stuknij, aby wybrać klip wideo, który chcesz skrócić

• Wokół klipu pojawi się biała ramka
• Przeciągnij uchwyty, aby odciąć początek lub koniec klipu



PORADA!

Użyj opcji 

„PODZIEL”, jeśli 

chcesz usunąć 

sekcję ze środka 

klipu

• Stuknij, aby wybrać klip, który chcesz podzielić

• Przenieś białą linię na początek sekcji, którą chcesz usunąć

• Kliknij ikonę „PODZIEL”

• Przenieś białą linię na koniec sekcji, którą chcesz usunąć

• Kliknij ikonę „PODZIEL”

4. SPLITTING CLIPS



• Stuknij, aby wybrać podzieloną sekcję

• Kliknij ikonę „USUŃ”, aby usunąć podzieloną 

sekcję

4. DZIELENIE KLIPÓW



• Jeśli popełnisz błąd, użyj strzałki, aby cofnąć i zacząć od 

nowa!

• Użyj tej strzałki, kiedy chcesz cofnąć zmianę

4. DZIELENIE KLIPÓW



• Przejścia służą do łączenia klipów wideo

5. DODAWANIE PRZEJŚĆ

• Aby dodać przejścia, 

dotknij białego pola 

między każdym 
klipem

• Pojawi się ekran 

przejścia - zobacz 
następny slajd



• Dotknij, aby wybrać i 

wyświetlić przejścia

• Dotknij ptaszka, aby 

potwierdzić wybór

5. DODAWANIE PRZEJŚĆ

• Wszystkie przejścia 
• „podstawowe” są bezpłatne

Ekran przejść



• Tap the ‘T’ icon to 

add text to your video

• Użyj klawiatury, aby 

wpisać tekst

6. DODAWANIE TEKSTU



• Zmień kolor, czcionkę i 

rozmiar tekstu, 

dotykając ikon

PORADA!

Użyj kolorów, aby 

dopasować logo 

swojego 

gospodarstwa

6. DODAWANIE TEKSTU

• Po zakończeniu stuknij
„ptaszka”



• Użyj strzałki po prawej 

stronie, aby przesunąć pole 

tekstowe

• Użyj uchwytów w zielonym 

polu tekstowym, aby 

przeciągnąć tekst, aby 

pozostał na ekranie dłużej

6. DODAWANIE TEKSTU



• Dotknij ikony „muzyka”, aby dodać muzykę do 

swojego filmu

PORADA!

Aby pobierać 

muzykę, 

potrzebujesz 

dostępu do internetu

7. DODAWANIE MUZYKI



• Kliknij „UTWORY”, a 

pojawi się muzyka 

„Ocechowany” InShot

• Wybierz muzykę i dotknij 

„UŻYJ”, aby dodać 

muzykę do filmu

7. DODAWANIE MUZYKI

Używaj tylko muzyki bez praw 

autorskich. Muzyka chroniona 

prawami autorskimi jest chroniona i 

za jej używanie trzeba zapłacić



• Aby doregulować głośność 

stuknij fioletową ścieżkę 

muzyczną

• Przeciągnij suwak 

„Głośność”, aby 

wyregulować głośność

7. DODAWANIE MUZYKI

• Stuknij „Głośność”

• Możesz „ściszać” lub 
„pogłasniać” muzykę



https://youtu.be/jFB4868wSHg

PORADA!

Obejrzyj wideo, a 

następnie przeczytaj 

poniższe slajdy, aby 

uzyskać więcej 

wskazówek

8. NAGRYWANIE LEKTORA

Kliknij na YouTube:

https://youtu.be/jFB4868wSHg


• Lektor opisuje, co dzieje się na filmie

• Osoba mówiąca nie jest widoczna

• Lektor to dobry sposób na stworzenie 

profesjonalnego filmu

• Lektor jest łatwiejszy do wyprodukowania niż 

nagranie osoby mówiącej na ekranie

8. NAGRYWANIE LEKTORA



8. NAGRYWANIE LEKTORA

• Dokończ wszystkie zmiany w filmie, zanim 

nagrasz narrację

• Obejrzyj wideo i zaplanuj, co powiesz

• Nagrywaj w cichym pomieszczeniu przy 

zamkniętych oknach i drzwiach

• InShot nagrywa bezpośrednio na Twój telefon

• Jeśli chcesz używać mikrofonu przypinanego, 

postępuj zgodnie z instrukcjami na następnym 

slajdzie



Korzystanie z mikrofonu 

przypinanego / 

klapowego

• Podłącz mikrofon do 

telefonu

• Przypnij go do 

kołnierzyka

• Trzymaj się z dala od 

twarzy i ubrania -

mikrofon jest czuły

8. NAGRYWANIE LEKTORA



• Stuknij ikonę „MUZYKA” • Stuknij ikonę ”Nagrywaj”

8. NAGRYWANIE LEKTORA



• Odliczanie

wyświetli… .3,2,1

PORADA!

Przełącz telefon w 

tryb samolotowy

8. NAGRYWANIE LEKTORA

• Tryb samolotowy 

zablokuje dźwięki 

powiadomień w 
nagraniu!

• Przygotuj się do nagrywania 
dźwięku!



• Mów powoli i 

normalnie

PORADA!

Obejrzyj wideo i 

przećwicz, co 

powiesz

8. NAGRYWANIE LEKTORA

• Nie próbuj mówić za dużo

• Pozostaw pomiędzy 

zdaniami 2-4-sekundową 
przerwę

• Użyj notatek, aby 

przypomnieć sobie, co 
powiedzieć



• Nagrywaj w krótkich odcinkach

• Dotknij czerwonego przycisku, 

aby zatrzymać

• Dotknij „ptaszka”, aby 

potwierdzić

• Dotknij ponownie ikon 

„MUZYKA” i 

„NAGRYWANIE”, aby 
kontynuować nagrywanie

8. NAGRYWANIE LEKTORA



• Dotknij i przytrzymaj czerwone nagrania głosowe, aby 

przenieść klipy

• Aby usunąć klip - dotknij czerwonego klipu głosowego i użyj 

ikony „USUŃ”

8. NAGRYWANIE LEKTORA



• Aby usunąć logo 

InShot, dotknij „x” nad 

logo w prawym dolnym 

rogu filmu

9. KOŃCOWA EDYCJA

• Kliknij „USUŃ BEZPŁATNIE”



• Aby dodać własne 

logo lub obraz, 

kliknij ikonę 

„NAKLEJKI”

• Kliknij „Importuj 

naklejki” i wybierz„

• Wybierz z aparatu”, 

jeśli Twoje logo jest 

na zdjęciach

• „Importuj naklejki”, 

jeśli Twoje logo 
znajduje się w pliku

9. KOŃCOWA EDYCJA



• Przesuń logo i 

zmień jego rozmiar 

za pomocą 

strzałek

9. KOŃCOWA EDYCJA

• Po zakończeniu 

edycji stuknij 
„ptaszka”



• Po edycji filmu 

dotknij „ZAPISZ” w 

przypadku telefonu 

Apple lub 

„EKSPORTUJ” w 

przypadku telefonu 

z systemem 

Android

• Wybierz 1080p, 

aby uzyskać 

najlepszą jakość 

wideo!

9. KOŃCOWA EDYCJA



• Po zakończeniu eksportowania wideo zostanie 

zapisane w galerii ze zdjęciami w telefonie

9. KOŃCOWA EDYCJA



Możesz teraz udostępniać swoje 

wideo na swojej stronie internetowej, 

w mediach społecznościowych itp.!

10. GOTOWE DO UDOSTĘPNIENIA!



11. Ikony InShot

Kliknij na YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=LhbegOUS-w4

Krótki 

przewodnik po 

ikonach InShot


