Instrukcja Zoom© dla Studentów
Przed wideokonferencją:
1. Będziesz potrzebował komputera, tabletu lub smartfona z głośnikiem lub słuchawkami.
Będziesz miał możliwość sprawdzenia dźwięku natychmiast po dołączeniu do spotkania.
2. Przed dołączeniem do spotkania Zoom na komputerze lub urządzeniu mobilnym możesz pobrać
aplikację Zoom (https://zoom.us/download). W przeciwnym razie po kliknięciu łącza
dołączenia do spotkania zostanie wyświetlony monit o pobranie i zainstalowanie dodatku Zoom
do Twojej przeglądarki.
a. Możesz także dołączyć wcześniej do spotkania testowego, aby zapoznać się z Zoomem:
https://zoom.us/test (ID 644429981)
3. Otrzymasz powiadomienie od organizatora o wideokonferencji lub połączeniu konferencyjnym.
Powiadomienie będzie zawierać link do połączenia za pośrednictwem przeglądarki
internetowej lub aplikacji desktopowej.
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Aby dołączyć do wideokonferencji:
1. W czasie rozpoczęcia spotkania kliknij link w zaproszeniu do dołączenia za pośrednictwem
komputera.
2. W tym momencie masz okazję przetestować swój dźwięk, klikając „Testuj dźwięk z komputera”.
3. Jeżeli wszystko działa – słyszysz nagrany dźwięk oraz odtworzenie nagrania twojego głosu,
zaznacz, iż dołączasz do spotkania za pomocą systemu audio swojego komputera.

4. Pamiętaj, że możesz także dołączyć do spotkania bez klikania linku zaproszenia, przechodząc do
https://zoom.us/join na dowolnej przeglądarce (rekomendowaną przeglądarką jest Chrome
wraz z zainstalowanym odpowiednim rozszerzeniem; przeglądarki takie jak Safari, Firefox i
Edge wspierane są jedynie w ograniczonym zakresie, Opera nie jest obsługiwana) oraz
wprowadzając identyfikatora spotkania (meeting ID) podany w zaproszeniu.

5. Jeśli dołączyłeś już do spotkania za pośrednictwem komputera, będziesz mieć możliwość
wprowadzenia swojego 2-cyfrowy identyfikator uczestnika, który zostanie powiązany z
komputerem.
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Elementy sterujące uczestnika w dolnej części ekranu Zoom:

Korzystając z ikon w lewym dolnym rogu ekranu Zoom, możesz:
a) Wycisz / wyłącz wycisz mikrofon (z lewej strony)
b) Włącz / wyłącz kamerę („Start / Stop Video”)
c) Zaproś innych uczestników
d) Wyświetl listę uczestników - otwiera wyskakujący ekran zawierający ikonę „Podnieś rękę”
e) Udostępnij swój ekran

UWAGA!!
Podczas logowania proszę używać imienia
(lub pierwszej jego litery),
nazwiska i numeru indeksu.
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