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Aby przeprowadzić wykłady w przystępny dla Państwa sposób będziemy używać oprogramowania do 

spotkań on-line o nazwie ZOOM. 

 

Co będziemy potrzebować: 

● Komputer, laptop, telefon lub tablet 

● Słuchawki 

● Stabilne połączenie z Internetem 

 

Jak dołączyć do wykładu (komputer): 

1. Wykładowca prześle Państwu wiadomość e-mail lub udostępni ogłoszenie na platformie MOODLE z 

linkiem do spotkania Zoom. Kliknij ten link. 

(Możliwe jest również zalogowanie się do wykładu,  wpisując kod (meeting ID) przesłany przez 

wykładowcę, po wcześniejszym wejściu na  stronę Zoom https://zoom.us/  klikając “Join a meeting”) 

2. Jeśli zostaną Państwo poproszeni o pobranie aplikacji, naciskamy „Otwórz Zoom”. 

 

 
 

3.  Proszę wpisać swoje imię. 

 

 
 

 

 

https://zoom.us/


4. (Tylko za pierwszym razem) Kliknąć „I Agree” z warunkami. 

 

 
 

5. Kliknąć „Join with Computer Audio”, aby podłączyć mikrofon. 
 

 
 
Jeśli będziecie Państwo zalogowani przed swoim  wykładowcą, zobaczycie poniższy ekran. Można 
przetestować swoje audio: 

 



Jak dołączyć do wykładu (komórka, tablet): 

1. Jeśli używasz telefonu komórkowego, pobierz aplikację Zoom: 

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en 

• iOS: https://itunes.apple.com/ca/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?mt=8   

2. Po otwarciu aplikacji Zoom zobaczysz ten ekran: 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en
https://itunes.apple.com/ca/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?mt=8


3. Wiadomość e-mail lub ogłoszenie na platformie MOODLE od wykładowcy ma identyfikator 

spotkania. Proszę wpisać go w polu u góry. W tym przykładzie jest to 404 241 287. 

4. Wpisać swoje nazwisko w drugim polu. W tym przykładzie jest to „Sandy M.”. 

5. Kliknij „Dołącz do spotkania”. 

Przy pierwszym dołączeniu musisz: 

Kliknąć „I Agree” z warunkami. 

 

Zezwólić Zoomowi na dostęp do mikrofonu, kamery i miejsca do przechowywania. Kliknij „Got it”. 



 

Jeżeli program spyta czy nagrać sesję, jest to Państwa wybór, jeśli klikniemy „Odmów” lub „Zezwól” 

w następnym oknie. Ta wiadomość będzie w języku polskim. 

 

Wykład on-line: 

Po rozpoczęciu wykładu zobaczycie i usłyszycie Państwo  wykładowcę oraz zobaczycie (ale nie 

usłyszycie) innych studentów. Po pierwszym wejściu na wykład mikrofon zostanie wyciszony. 

Wykładowca włącza i wyłącza mikrofon w różnych momentach wykładu. Kiedy wykładowca włączy 

mikrofon, wszyscy będą mogli usłyszeć danego studenta który będzie chciał coś powiedzieć. 

Wykładowca pokaże Państwu na ekranie materiały, w tym zdjęcia, audio i wideo. 

Czasami wykładowca wyłącza wideo i / lub audio. 

Będziecie mogli zadawać pytania wykładowcy, rozmawiając z nimi lub pisząc na czasie lub przez 

komunikaty głosowe. 

Tak będzie wyglądać dół ekranu komputera(gdy znajdziemy się w na wykładzie on-line, jeśli nie 

widzicie tego menu, spróbujcie dotknąć ekranu / przesunąć mysz). 



Na telefonie musisz kliknąć “Participants”, a następnie „Czat”, aby zobaczyć pisemną rozmowę na 
lekcji. Czasami nauczyciel poprosi cię o napisanie na czacie. 

 

Wskazówki: 

Dźwięk będzie wyraźniejszy, jeśli użyjemy słuchawek. Najlepiej, aby  słuchawki posiadały mikrofon. Jeśli 

nie mają mikrofonu, nie stanowi to problemu, wystarczy użyć mikrofonu telefonu / laptopa. 

Dołącz do wykładu na 10 minut przed rozpoczęciem, aby upewnić się, że wszystko działa i że możemy 

zacząć na czas. Jeśli się spóźnimy, proszę się nie  martwić – nadal możemy dołączyć do spotkania. 

Jeśli mają Państwo problemy techniczne, proszę napisać mail do informatyka WSZ na adres 

admin@wsz.edu.pl lub do wykładowcy podając link do swojego wykładu, a on spróbuje od razu 

pomóc. 

Jeśli używamy telefonu, aplikacja bardzo szybko rozładowuje baterię. Upewnijmy się, że jest 

całkowicie naładowany. 

Zoom będzie działał lepiej, jeśli zamkniemy wszystkie inne programy / aplikacje w telefonie, tablecie 

lub komputerze. 

 

 

 

Kliknij tutaj, aby wyciszyć 

kamerę. Jeśli przed tą ikoną 

jest ukośnik, nikt cię nie 

zobaczy. 

Kliknij tutaj, aby włączyć 

czat tekstowy. To świetny 

sposób na zadawanie 

pytań podczas rozmowy. 

Twój wykładowca 

zobaczy, co tu piszesz. 

Kliknij tutaj, aby wyciszyć 

mikrofon. Jeśli przed tą 

ikoną jest ukośnik, nikt cię 

nie usłyszy. 

Kliknij tutaj, udostępnij 

ekran swojego komputera 

klasie. 
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