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Instrukcje dla prowadzącego nauczyciela 

Zoom web-site 
https://zoom.us/ 

Logowanie - Sign In 
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Poprzez uprzednio załadowaną aplikację (ikonę)  Bezpośrednio z web-site 

 

   

Opcja - Join Meeting    Opcja - Sign In 

 

Główna strona sesji Zoom – ‘Home’  
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Po zalogowaniu, w zakładce ‘Home’, użytkownik ma 4 opcje: 

1) ‘New Meeting’ – otworzyć (być jej liderem) sesję spotkania ‘teraz na żowo’ i zaprosić innych 

2) ‘Join’ – dołączyć się do sesji zorganizowanej przez kogoś innego. Do tego będzie potrzebny ‘meeting 

ID’ lub ‘personal link name’. Informacji tych dostarcza zapraszający. 

3) ‘Schedule’ – Ta opcja definiuje przyszłe spotkanie, dane które będzie można później wysłać do osób 

trzecich jako zaproszenie. 

4) ‘Share screen’ – ta funckja pozwala pokazać swój ekran odbiorcomm, wprowadzając ‘sharig key’ lun 

‘meeting  ID’. 

Schedule – Definicja zaproszenia na przyszłą sesję Zoom  
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Definicja określająca parametry przyszłego spotkania 
 

Czas   – sesja trwa 40 minut. Jeżeli potrzebne jest dłuższe spotkanie, nowa sesja,  ‘New 

Meeting’, musi być zapo 

Password   – proszę się upewnić, że dostało wygenerowane. Będzie potrzebne przy logowaniu 

się. 

Video    – Wybierając ‘On’ dla ‘Host’ i ‘Participant’, umożliwimy włączenie videa 

Advanced Options – proszę zwrócic szczególną uwagę na tę opcję. Musi ona być otwarta i opcja 

‘Enable Waiting Room’ zaznaczona. Pozwala to controlowanie kto będzie 

wpuszczony na spotkanie. Po podłączeniu się, osoby zaproszone na spotkanie, będą 

czekały aż lider je wpóści.  

 

Strona sesji Zoom – ‘Meetings’ 

Informacje o założonym spotkaniu - Lider 
 

Na pierwszej stronie aplikacji, po zakładką ‘Meetings’, znajdują się detale uprzednio założonych spotkań. 

Szczególne detale można zobaczyć wybierajżc przecisk ‘ Show Metting Invitation’. 
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Szczegóły planowanych spotkań 
 

 

 

Przycisk ‘Start’, pozwoli otworzyć sesję. 

 

Zaproszenie na spotkanie 
 

W celu rozesłania zaproszenia email-em, należy skopiować do pamięci zaproszenie, ‘Copy Invitation’, 

informacje dotyczące planowanego spotkania i następnie przejść do email-a, skopiować i rozesłać to 

zaproszenie do wybrach uzestników. 
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Instrukcje dla rodzica i ucznia 

Akceptacja zaproszenia na spotkanie w platformie Zoom przez email - Gość 
 

Zaproszenie na sesję Zoom przesłaną emailem. 

Informacje zawarte w email-u zawierają hyper-link, który rozpoczyna połączenie oraz, ‘Meeing ID’ i 

‘Password’, które pozwolą otworzyć sesję. 

 

 

Na ogół, naciskając na link, , ‘Meeing ID’ i ‘Password’ są automatycznie kopiowane, użytkownik będzie mógł 

otworzyć sesję, ‘Open Zoom Meetings?’, bądź z niej zrezygnować. 

 

 

Wybierając opcję ‘Open Zoom Meetings?’, pojawi się okno z ‘Zoom Meeting’ 
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W trakcie wideo-lekcji 

Funkcje dostępne podczas sesji Zoom 
 

 

Logo w lewym górnym rogu to: 

 - Informacja o Zoom Meeting 

- informacja o ‘Client encription’ 

- Zegar w prawym górnym rogu pozaje czas od początku sesji. 

 

W dole ekranu: 

 

Mute   – Włącz/Wyłącza mikrofon 

Start Video  – Włącz/Wyłącza video 

Security  – Informacje o sesji 

Participants  – UWAGA – dodatkowe informacje o uczestnikach sesji zostaną wyświetlone po prawej 

stronie ekranu, umożliwi to wpuszczenie zaproszonych osób, które czekają w ‘Waiting 

Room’. 

Chat   – Włącz/Wyłącza okno (można przesuwać) z textami pisanymi przez uczestnikó sesji 

Share Screen  – Umożliwi pokazanie swojego ekranu. Użytkowni pragnący pokazać swój ekran, w 

pierwszym rzędzie zaprezentowany zostanie mozaiką wszystkich otwartych w tle aplikacji, z 

których będzie można wybrać tę do zaprezentowania poprzez ‘Share Screen’. 

Record   – Zapis sesji 

Reactions  – Można ‘podnieść’ rękę 

Zakończenie spotkania 
 

Każdy uczestnik spotkania może wyłączyć się w każdej chwili poprzez naciśnięcie przycisku ‘END’. 

Lider zamyka spotkanie naciskając przycisku ‘END’. 


