
1. Wkliknij na linka spotkania, który przesłał 
do Ciebie nauczyciel.

2. Jeżeli nigdy dotąd nie korzystałeś z 
ZOOM, musisz kliknąć download and run 
Zoom, i zainstalować go na swoim 
komputerze.

Jak już zainstalowałeś ZOOM na swoim 
komputerze, kliknij Open Zoom.us

3. Możesz widzieć podobną wiadomość w 
swoim oknie, po tym jak poprawnie 
zainstalowałeś program. Jak tylko 
nauczyciel dołączy się do spotkania, 
wirtualny pokój spotkania się uaktywni.

4. Najczęściej nauczyciel wycisza wszystkich 
użytkowników, i Ciebie też, ale będziesz 
słyszał  nauczyciela. Nauczyciel jednak 
Ciebie słyszeć nie będzie. 

DLA KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERA: warto urzyć słuwachek!
Google Chrome 53.0.2785 or higher, Internet Explorer 10 or higher, Microsoft Edge 38.14393.0.0 or higher, Google Chrome 53.0.2785 or higher, Safari 10.0.602.1.50 or higher, Firefox 49.0 or higher

WSKAZÓWKI KORZYSTANIA Z “ZOOM” DLA UCZNIA

http://www.thetechieteacher.net


5. Jeżeli nauczyciel zaprosi Ciebie do 
rozmowy, otrzymasz powiadomienie w 
prawym rogu. Po pojawieniu się takiego 
okienka musisz kliknąć niebieski przycisk 
Unmute Myself . .

Jeżeli pojawiają się trudności :

Co jeżeli nauczyciel mnie nie słyszy?
● W lewym rogu tuż przy ikonce 

mikrofonu kliknij ^ strzałkę by wybrać 
inny mikrofon. 

Co jeżeli nauczyciel mnie nie widzi? 
● W lewym rogu tuż przy ikonie kamery 

kliknij ^ strzałkę, by wybrać inne 
kamery, które mogą być połączone z 
twoim komputerem. 

6. Jeżeli musisz opuścić spotkanie wcześniej, 
albo twój nauczyciel mówi, że spotkanie 
dobiega końca, to będziesz musiał kliknąć 
na przycisk Leave Meeting  w prawym rogu 
u dołu ekranu spotkania. 

http://www.thetechieteacher.net


1. Załaduj aplikację na swoje urządzenie:
Zoom Cloud Meetings app.
Zoom app

Są 2 sposoby dołączyć się do spotkania:

2. 1 opcja:
Otwórz aplikację i kliknij Join.

Wprowadż numer ID spotkania, którym z 
tobą podzielił się nauczyciel i kliknij Join.

2 opcja:
Kliknij na link, który tobie wysłał 
nauczyciel. 

DLA UŻYTKOWNIKÓW TABLETU

WSKAZÓWKI KORZYSTANIA Z “ZOOM” DLA UCZNIA

http://www.thetechieteacher.net
https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en


Kliknij przycisk Open aby otworzyć pokój 
spotkania w aplikacji. 

4. Kliknij Join with Video (dołącz się z Video)

5. Kliknij Call using Internet Audio

6. Jeżeli musisz opuścić spotkanie wcześniej, 
albo twój nauczyciel mówi, że spotkanie 
dobiega końca, to będziesz musiał kliknąć 
na przycisk Leave Meeting  w lewym rogu u 
góry ekranu spotkania. 

http://www.thetechieteacher.net

