
Jak dołączyć na zajęcia online?
Po pierwsze musimy zdecydować z jakiego urządzenia będziemy korzystać. Możemy skorzystać z komputera PC,
laptopa, smartfonu, tabletu, a nawet telewizora, jeśli posiada kamerę. Zawsze można do telewizora podłączyć
wcześniej wspomniane urządzenia, na przykład za pomocą kabla HDMI w przypadku komputera lub MHL w
przypadku telefonu. Ważne jest jednak to, by zapewnić dobrej jakości połączenie z internetem. Jeśli akurat w
pomieszczeniu, w którym się znajdujesz nie ma Wi-Fi, lub zasięg jest słaby, skorzystaj z telefonu i transmisji
danych komórkowych, lub z komputera, ale podłącz go do sieci udostępnianej z poziomu telefonu (hotspot).

Dla korzystających z telefonu/tabletu:

Pobieramy aplikację ZOOM ze sklepu play lub app store:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pl 
iOS: https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 

Po instalacji włączamy aplikację i klikamy po kolei „Join a Meeting”, następnie w polu „Meeting ID” wpisujemy
numer spotkania, który otrzymacie od prowadzącego

       facebook.com/BezNut             YouTube.com/BezNut

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


Kolejno w polu „Meeting Password” wpisujemy hasło numeryczne, które również otrzymacie od prowadzącego
zajęcia.   W  następnym  kroku  klikamy  niebieski  przycisk  „Join  with  Video”,  abyśmy  byli  widoczni  dla
prowadzącego.

       facebook.com/BezNut             YouTube.com/BezNut



Ostatnim krokiem jest włączenie mikrofonu, abyśmy byli też słyszani przez prowadzącego. Czynimy to poprzez
kliknięcie „Join Audio” w dolnym pasku, a później wybieramy opcję „Call via Device Audio”

       facebook.com/BezNut             YouTube.com/BezNut



Jeśli  będziemy korzystać  z  komputera,  mamy dwie  opcje.  Albo korzystamy z  wersji  przeglądarkowej,  albo
pobieramy dedykowaną aplikację na komputer.

Link bezpośrednio do aplikacji:
https://launcher.zoom.us/downloads/E4kNd_eTmKKIEFvq7NW5hSinlmLTjeVrsiJVFCk-
TOiu8pjV8_jnCEiAsE_5hoIs6NcpABGXRZSKPbBFMCVLRPNND8DMxrB1mkL7_OzlwTeoJ1wWJryf_oh1cp39lGukatD4Dmx
MWZ9UkMw5ttqIaY7D3w9LMXpzcexQi-bpMimA2c-PjbYNAQGKIF4eg5b52IUaJ_ITf0x8DOZ2G3SpuAb9MmNp6aIfH3T-
aax0ent7LEquCL0ISOh9he6nXWQey6WTmJ9aKDhdad5BSRU3NSwgsjm9KjNc1X-
0vOXWi5do8_Vi0gkJlctaVqpaxGJcCzj8bh4WUWdenFqGczjuHQ==.3d126c51ae96c84fc07362d86f04747e06b11f7505f5eb5
6c81bef86d97b684d/Zoom_launcher.exe 

Włączamy aplikację, po czym klikamy „Join a Meeting”, a następnie w polu „Enter meeting ID personal link
name” wpisujemy numer spotkania, który otrzymacie od prowadzącego zajęcia.

Kolejną czynnością,  jaką musimy wykonać jest  wpisanie hasła numerycznego,  które zostanie podane przez
prowadzącego zajęcia w polu „Enter meeting password”. 

       facebook.com/BezNut             YouTube.com/BezNut
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Następnie klikamy na przycisk „Join with Video”
 

Ostatnim krokiem jest kliknięcie „Join with computer Audio”.

       facebook.com/BezNut             YouTube.com/BezNut



Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wersji przeglądarkowej należy wejść na stronę  www.zoom.us i „przeklikać”
poniższe pozycje:

       facebook.com/BezNut             YouTube.com/BezNut

http://www.zoom.us/


Wpisujemy numer spotkania, które otrzymacie Państwo od prowadzącego zajęć i naciskamy „Join”

Jeśli poniższa strona się Państwu nie pojawi, proszę przejść do kolejnej planszy.

       facebook.com/BezNut             YouTube.com/BezNut



Na kolejnej stronie wpisujemy hasło numeryczne, które otrzymamy od prowadzącego zajęcia, swoje imię oraz
klikamy „Join”

       facebook.com/BezNut             YouTube.com/BezNut



W razie problemów prowadzący zostają do dyspozycji. :)
Miłego szarpania!

       facebook.com/BezNut             YouTube.com/BezNut


