
1. Jako aplikację na komputer / laptop - klikając na link poniżej:
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

2. Jako aplikację na komórkę lub tablet

a) z systemem ANDROID (Sklep Google PLAY) - klikając na link poniżej:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

b) iPhone (App Store) - klikając na link poniżej:
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

Pobierz aplikację ZOOM - 3 możliwości:

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307


Pobierz aplikację



Uruchom pobraną aplikację



Uruchom instalację programu



Poczekaj aż instalacja dobiegnie końca



Zaloguj się do programu ZOOM



Logowanie do programu ZOOM – 2 sposoby

Poprzez podanie swojego:
- e-mail
- hasła

Poprzez konto na :
- Facebook
- Google
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Aplikacja ZOOM gotowa do działania ☺



Uruchamianie ZOOM

Rozpocznij 
nowe 
spotkanie

Dołącz do 
spotkania



Uruchom pobraną aplikację

Rozpoczynając nowe 
bądź też
dołączając  do spotkania
„kliknij” ten przycisk !
tak aby twój:
- mikrofon
- głosniki
- kamera
były uruchomione podczas spotkania 
UWAGA ! w trakcie spotkania możesz wyłączyć kamerę czy mikrofon ☺



Ustawienie wideokonferencji

WŁĄCZ
lub

WYŁACZ
mikrofon

WŁĄCZ
lub

WYŁACZ
kamerę

WŁĄCZ
lub

WYŁACZ
żeby 

zobaczyć 
kto jest na 
spotkaniu

WŁĄCZ
lub

WYŁACZ
czat

Zmiana wyglądu 
widoku okienek 
użytkowników 



Powodzenia !

… i do zobaczenia !



Dołącz do spotkania

Dołącz do 
spotkania



Dołącz do spotkania

1. 
Wpisz nr spotkania 
lub osoby z którą 
chcesz się połączyć

2.
Wpisz swoje imię
lub imię i nazwisko

3.
Naciśnij „Join”

1. 
Wpisz nr spotkania 
lub osoby z którą 
chcesz się połączyć

2.
Wpisz swoje imię
lub imię i nazwisko



Jeśli będzie trzeba wpisz HASŁO (opcjonalnie)

1. 
Wpisz HASŁO które będzie 
podane przez prowadzącego 
spotkanie

2.
Naciśnij „Join Meeting”



Włącz mikrofon i kamerę

Dołączając  do spotkania
„kliknij” ten przycisk !
tak aby twój:
- mikrofon
- głosniki
- kamera
były uruchomione podczas spotkania 
UWAGA ! w trakcie spotkania możesz wyłączyć kamerę czy mikrofon ☺



Ustawienie wideokonferencji

WŁĄCZ
lub

WYŁĄCZ
mikrofon

WŁĄCZ
lub

WYŁĄCZ
kamerę

WŁĄCZ
lub

WYŁACZ
żeby 

zobaczyć 
kto jest na 
spotkaniu

WŁĄCZ
lub

WYŁACZ
czat

Zmiana wyglądu 
widoku okienek 
użytkowników 

WYŁACZONY
mikrofon

WYŁACZONA
kamera

WŁĄCZONY
mikrofon

WŁĄCZONA
kamera



Kończenie / opuszczanie spotkania

Zakończ spotkanie

1. 
Naciśnij aby zakończyć 
lub opuścić spotkanie

Opuść spotkanie

2. 
a natępnie…


