Przydatne linki:
https://support.google.com/photos/answer/6128862?co=GENIE.Platform%3DAndroid
&hl=pl
Tworzenie filmów, animacji i kolaży
Urządzenie z Androidem KomputeriPhone i iPad
Tworzenie filmów
Jeśli masz starsze urządzenie, funkcja tworzenia filmów może nie być dostępna.
1.
2.
3.
4.

Otwórz aplikację Zdjęcia Google
na telefonie lub tablecie z Androidem.
Zaloguj się na konto Google.
U dołu ekranu kliknij Asystent.
Aby wybrać zdjęcia i klipy wideo, które chcesz umieścić w filmie, kliknij Nowy
film.
o Wybierz zdjęcia i klipy wideo. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz.
o Kiedy skończysz, kliknij Zapisz.
5. Aby użyć motywu, kliknij odpowiedni film i postępuj zgodnie z instrukcjami.
6. Aby wyświetlić film, kliknij Odtwórz
Edytowanie filmu

.

W filmie kliknij Edytuj



Zmienianie muzyki: kliknij Muzyka .
Zmienianie kolejności klipów: aby przeciągnąć klip w inne miejsce, naciśnij go
i przytrzymaj.

Usuwanie klipów: obok klipu, który chcesz usunąć, kliknij Więcej
Usuń.
Kiedy skończysz, kliknij Zapisz.
Jeśli usuniesz zdjęcia lub klipy wideo z biblioteki Zdjęć Google:
 Jeśli usuniesz zdjęcie lub klip wideo, które są częścią jednego z filmów,
pozostaną one w filmie, chyba że dokonasz jego edycji.
 Jeśli zaczniesz edytować film zawierający usunięte zdjęcie lub klip wideo,
zostaną one automatycznie usunięte również z filmu.
Dowiedz się, jak usuwać zdjęcia i klipy wideo
Tworzenie animacji i kolaży
Animacja to grupa zdjęć połączonych w celu przedstawienia ruchomego obiektu.
Kolaż to grupa zdjęć połączonych w jedno zdjęcie.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwórz aplikację Zdjęcia Google
na telefonie lub tablecie z Androidem.
Zaloguj się na konto Google.
U dołu ekranu kliknij Asystent.
Wybierz Animacja lub Kolaż.
Wybierz zdjęcia, które chcesz umieścić w kolażu.
W prawym górnym rogu kliknij Utwórz.

Tworzenie filmu na podstawie motywu
Obecnie film możesz utworzyć tylko na telefonie i tablecie. Na komputerze możesz
jednak tworzyć filmy na podstawie specjalnych motywów.

1. Na komputerze otwórz stronę photos.google.com.
2. Zaloguj się na konto Google.
3. Po lewej stronie kliknij Asystent.
4. U góry kliknij Film.
5. Wybierz motyw filmu.
6. Kliknij Rozpocznij.
7. Wybierz zdjęcia.
8. Kliknij Gotowe.
Tworzenie animacji i kolaży
Animacja to grupa zdjęć połączonych w celu przedstawienia ruchomego obiektu.
Kolaż to grupa zdjęć połączonych w jedno zdjęcie.
1. Na komputerze otwórz photos.google.com.
2. Zaloguj się na konto Google.
3. Po lewej stronie kliknij Asystent.
4. Wybierz Animacja lub Kolaż.
5. Wybierz zdjęcia, które chcesz umieścić w kolażu.
6. U góry kliknij Utwórz.

