
 
 
 

 
 
 
 

WITAMY W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI! 
 

Niezależnie czy jesteś teraz w swoim domu czy biurze cieszymy się, że możemy 
się spotkać. Forma naszych warsztatów jest zapewne inna, niż ta do której 
jesteś przyzwyczajony/a, dlatego napisaliśmy krótki poradnik o tym jak się 
zalogować i korzystać z aplikacji dzięki której spędzimy wspólnie czas. Zapewne 
rodzi się wiele pytań o to jak przebiegać będą warsztaty – nie martw się! Będzie 
równie praktycznie i merytorycznie jak w murach sali szkoleniowej. Uśmiechów 
też nie zabraknie .  
W poniższej instrukcji znajdziesz niezbędne do uruchomienia platformy 
informacje oraz poznasz jej funkcje, które pozwolą Ci aktywnie uczestniczyć w 
szkoleniu. Do dzieła! 
 

1. Spotkamy się na platformie ZOOM.US – możesz ją pobrać (bezpłatnie) ze 
strony www.zoom.us.  
1.1. W prawym górny rogu znajdziesz „SIGN UP, IT’S FREE”  

 

 
 
 
 
 

http://www.zoom.us/


1.2. Na kolejnej stronie znajdziesz okno rejestracji. Możesz założyć nowe 
(podając swój adres e-mail) lub wykorzystać konta Google lub 
Facebook. 

 

 
 

1.3. Jeżeli podałeś swojego maila to otrzymasz na niego potwierdzenie 
rejestracji oraz link do jej potwierdzenia. Zaloguj się więc na swoją 
skrzynkę pocztową i znajdź wiadomość od ZOOM.US (sprawdź też 
SPAM).  

 
 

 
 
 
 

Twój adres e-mail np. ztg@op.pl 



 
1.4. Gdy wejdziesz w „Activate Account” lub klikniesz w podany link 

stroma ZOOM w przeglądarce poprosi Cię o uzupełnienie danych: 
imię, nazwisko, hasło i powtórzenie hasła. Po uzupełnieniu klikamy 
„Continue” 

 
 

1.5. Następnie ZOOM zapyta czy chcesz zaprosić do aplikacji swoich 
znajomych – możesz pominąć ten krok wybierając opcję „skip this 
step” 

 
 

1.6. Konto już masz. Teraz należy pobrać aplikację na swój komputer. 
Możesz to zrobić wchodząc na stronę www.zoom.us/download i 
zainstalować program postępując krok po kroku z tym co podpowiada 
ZOOM. 
 

http://www.zoom.us/download


2. Aplikacja – gdy uruchomisz program zobaczy poniższy ekran  

 
2.1. Dołączyć do szkolenia możesz na dwa sposoby: 

 E-mailem otrzymasz od nas link do spotkania – wystarczy w 
niego wejść, aby uruchomić aplikację i dołączy do warsztatu 
 

 
 Możesz również w ekranie aplikacji wejść w ikonę „Join”. 

Zobaczysz wtedy poniższy ekran. W polu „Meeting ID or 
Personal Link Name” wpisz Meeting ID, który otrzymałeś w  
e-mail. 

 



2.2. Gdy dołączysz do spotkania ZOOM poprosi Cię o wybór mikrofonu – 
ten zamontowany w komputerze lub słuchawki z mikrofonem. Wybór 
należy do Ciebie. Po wybraniu opcji wejdziesz do „pokoju”, w którym 
odbędzie się szkolenie. Jeżeli zobaczysz obraz informujący o 
oczekiwaniu, oznacza to że Prowadzący jeszcze nie zalogował się do 
aplikacji. Prosimy poczekaj na nas   
  

 
2.3. Po dołączenia zobaczysz ekran spotkania 

 
 
2.4. Zanim zaczniemy mamy do Ciebie prośbę – w trakcie spotkania włącz 

kamerę – miło nam będzie Cię zobaczyć. Możesz to zrobić wybierając 
opcje Stop/Start Video w lewym dolnym rogu (jeżeli nie widzisz 
czarnego paska z opcjami – wystarczy najechać myszka, wtedy 
się pojawi). Możesz również wejść w Window -> Always Show 
Meeting Controls.  



 
3. Pasek kontroli 

Na dole ekranu znajduje się pasek kontroli, dzięki któremu możesz włączyć/wyłączyć 
kamerę i mikrofon o czym pisaliśmy wyżej.  
 

 
 
Oprócz tego możesz skorzystać z opcji: 

 Invite – zaprosić innego pracownika do spotkania/szkolenia. Prosimy 
jednak z niej nie korzystać. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają od nas 
indywidualne zaproszenie 

 Manage Participants – zobaczyć wszystkich uczestników szkolenia (pasek 
pojawi się z prawej strony ekranu) 
 

 
 

 Share Screen – udostępnić swój ekran (o tym napiszemy osobno) 

 Chat – czytać i pisać do wszystkich (lub indywidualnie) wiadomości. Pasek 
chatu pokaże się z prawej strony ekranu 

 Record – nagrywać spotkanie (prowadący otrzyma powiadomienie o chęci 
nagrywania) 

 Reactions – wyrażać swoje emocje (kciuk w górę lub brawa)  

 End Meeting – opuszczenie szkolenia (na zakończenie ) 
 

4. Podgląd na wszystkich uczestników lub na mówiącego 
W prawym górnym rogu ekranu zobaczysz jedną z dwóch opcji: 

 Speaker View – gdy widzisz taki napis to masz pogląd na wszystkich 
uczestników. Osoba, która mówi będzie podświetlona żółtą ramką 

 Gallery View – gdy widzisz ten napis, oznacza to że masz podgląd na osobę, 
która aktualnie mówi 
 

 
 
Intuicyjnie opcje te są ustawione „na odwrót” – kliknięcie w daną możliwość 
powoduje przeniesienie obrazu do jego znaczenia. 

 
5. Udostępniania plików i swojego pulpitu 

W trakcie zajęć będziesz otrzymywał od nas zadania do zrealizowania. Będziemy je 
wysyłać za pomocą chatu i prosić o odesłanie pliku lub udostępnienie pulpitu z 
rozwiązanym zadaniem – jak to zrobić?  
 



5.1. Przesyłanie pliku – aby przesłać plik uruchom chat na dolnym panelu (rysunek 
z pkt.3). Po prawej stronie ekranu pokaże się okno chatu, a na jego dole 
zobaczysz: 
 

 
 

 Okienko "To:” [Everyone] wybierasz do kogo chcesz wysłać plik. 
Możesz wysłać do wszystkich (opcja Everyone) lub do poszczególnych 
uczestników szkolenia. 

 Wchodząc w Okienko „File” pokaże Ci się źródła, z których możesz 
załadować plik 
 

 
 

 Najczęściej wybierzesz opcje „Your Computer” dzięki której 
będziesz mógł znaleźć (zapisany wcześniej na Twoim 
komputerze) plik. Wskaż go i kliknij „Open”. 

 
5.2. Udostępnianie ekranu – aby pokazać wszystkim uczestnikom swój ekran 

wybierz z dolnego panelu (rysunek z pkt.3) opcję Share Screen. Wtedy pojawi 
się panel: 

 
W oknie zobaczysz kilka różnych możliwości: 

 Desktop – pokaże to co aktualnie masz na pulpicie  



 Whiteboard – tablica to pisania (taka jak na szkoleniach lub w szkole) 

 Otwarte aplikacje: np. PowerPoint, Word, przeglądarka internetowa: 
 To co wybierzesz zależy od zadania jakie będziemy realizować – prowadzący 

poinformuje Cię, który element pokazać.  
 
Aby rozpocząć udostępnianie ekranu wybierz interesującą Cię możliwość i kliknij w prawym 
dolnym rogu „Share”. Po kliknięci Twój ekran zobaczą wszyscy uczestnicy. Ty zobaczysz 
wtedy (dla przykładu PowerPoint): 
 

 
 
Taki ekran zobaczą wszyscy uczestnicy warsztatu. Różnicą dla Ciebie będzie pokazanie się 
górnego panelu kontrolnego: 
 

 
 

 Wyłączyć udostępnianie możesz za pomocą przycisku na czerwonym tle „Stop Share” 

 Jeżeli chcesz coś napisać, podkreślić lub narysować wybierz opcję „Annotate”, pokaże 
się wtedy dodatkowy panel: 

 
 

 Aby napisać wybierz opcję „Text” 
 Aby narysować wybierz opcję „Draw”  
 Aby zaznaczyć wybierz „Stamp” 
 Aby usunąć „Clear” lub „Eraser” 
 Aby cofnąć „Undo” 


