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1. Rejestracja w systemie Zoom (Zalecana)

a. Proszę otworzyć w przeglądarce stronę zoom.us i użyć przycisku SIGN UP
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b. Rejestracji należy dokonać używając własnego adresu poczty elektronicznej. Na podany
adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość zawierająca odnośnik (link)
uwierzytelniający.

c. Po rejestracji system prosi o podanie imienia, nazwiska, ustawienie hasła po czym
proponuje pobranie instalatora programu Zoom.

Dla sprawnego działania zaleca się wcześniejszą rejestrację w systemie 
Zoom i instalację aplikacji.

 Zdecydowanie ułatwia to połączenie się do spotkania. 
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2. Przyłączenie do spotkania przy użyciu aplikacji Zoom

a. Po otwarciu aplikacji i zalogowaniu się należy użyć opcji Join.

b. Po otwarciu okienka, gdzie można wkleić odnośnik (link) lub wpisać numer ID spotkania.

W polu Your Name należy podać nazwę, która będzie widoczna dla innych uczestników
(najlepiej własne Imię i Nazwisko). Po wpisaniu należy użyć przycisku Join
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3. Zmiana nazwy użytkownika

a) Aby zmienić nazwę użytkownika należy kliknąć przycisk z trzema kropkami „more” i wybrać
opcję „rename”. Następnie wpisać nową nazwę użytkownika.
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4. Opis przyłączania się do konferencji w systemie Zoom
przy pomocy przeglądarki Chrome (bez rejestracji w
systemie Zoom i bez instalacji aplikacji Zoom)

a. W polu adresowym przeglądarki Chrome wpisać otrzymany odnośnik (lub kliknąć w
odnośnik, jeśli przeglądarka Chrome jest przeglądarką domyślną).

b. Po wyświetleniu strony wybrać opcję „przyłącz się w przeglądarce/join from browser”.

(jeśli mamy zainstalowaną aplikację Zoom, przeglądarka nas o tym poinformuje i 
zaproponuje jej otwarcie – jeśli zdecydujemy się na to, należy wybrać zamiast 
powyższego opcję Otwórz Zoom)
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c. Jeśli przyłączyliśmy się przed czasem (spotkanie nie zostało jeszcze otwarte przez
gospodarza) wyświetli nam się komunikat jak poniżej – należy poczekać na rozpoczęcie
spotkania przez gospodarza.

d. Po rozpoczęciu spotkania system poprosi o podanie nazwy jaką będzie podpisane
nasze okno – proszę wpisać imię i nazwisko (swoje).
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e. Jeśli do połączenia do spotkania wymagane jest hasło w okienku widoczne będzie
też pole do wpisania hasła (powinno być podane w zaproszeniu).

f. Po połączeniu należy potwierdzić, że zezwalamy na użycie mikrofonu (sterowanie
mikrofonem – włącz/wyłącz - odbywa się później z poziomu samej aplikacji)
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g. System (przeglądarka) może zapytać o zgodę na użycie mikrofonu (wybieramy Zezwalaj):

h. Nastąpiło podłączenie do spotkania. Okno można otworzyć na cały ekran przy użyciu
przycisku w prawym górnym rogu. Po wybraniu opcji Participants pojawi się lista
uczestników (z prawej strony). Przy użyciu opcji Mute można wyciszać swój
mikrofon. Opcja Chat wyświetla okno komunikacji tekstowej.

Dolny pasek jest automatycznie ukrywany podczas spotkania. Uzyskanie dostępu do niego 
odbywa się poprzez najechanie kursorem myszy na dolną część ekranu.

Mikrofon wyłączony (Mute) można chwilowo włączyć naciskając klawisz odstępu (SPACE) 
– mikrofon staje się aktywny w czasie naciśnięcia tego klawisza. 
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5. Uwagi techniczne w zakresie prowadzenia spotkania

a) Na jakość połączenia ogromny wpływ ma jakość lokalnego łącza do Internetu. Zaleca się, aby
komputer był podłączony do sieci przewodowej, a jeśli korzystamy z sieci bezprzewodowej
należy upewnić się, że sygnał nie jest zakłócany przez inne urządzenia (np. kuchenki
mikrofalowe, telefony bezprzewodowe lub sieci WLAN znajdujące się w okolicy);

b) Jakość dźwięku zależy od zastosowanych urządzeń oraz ich wzajemnego położenia oraz szumów
tła:

 Większość mikrofonów jest wyposażona w automatyczną regulację poziomu
wzmocnienia (sprzętową lub programową). W przypadku, gdy użytkownik nic nie mówi,

mogą być słyszalne dźwięki pomieszczenia – szum z wentylatorów komputera, odgłos ulicy
(przez otwarte okno) lub z innych pomieszczeń – należy rozważyć wyłączanie mikrofonu, gdy

nie uczestniczy się w wymianie zdań;

 Mikrofon powinien być w pobliżu mówiącego i oddalony od innych źródeł dźwięku (np.

głośników);

 Zaleca się użycie słuchawek zamiast głośników, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko
powstawania echa i sprzężeń;

c) W trakcie połączeń z udziałem obrazu należy pamiętać, że widoczny jest nie tylko uczestnik, ale
również jego otoczenie. Ze względów technicznych zaleca się, aby tło było możliwie mało wzorzyste i
w spokojnym, jednolitym kolorze (zmniejsza to ilość transmitowanych danych);

d) Należy zadbać o odpowiednie (równomierne) oświetlenie twarzy uczestnika – swój widok

powinno się skontrolować przed spotkaniem. Zalecane jest użycie równomiernego oświetlenia z

przodu (tak aby oświetlona była cała twarz). O ile jest możliwość regulacji położenia kamery, należy
umieścić ją tak, aby twarz znajdowała się na poziomie kamery lub nieco poniżej (widok lekko z góry),

jak również, aby nie wypełniała całego kadru;

e) Przed spotkaniem proszę się upewnić, że działają głośniki/słuchawki i mikrofon (test można
wykonać w aplikacji przed samym połączeniem);

f) W przypadku, gdy występują problemy z jakością połączenia można spróbować wyłączyć
transmisję wideo (o ile jest to dopuszczalne w przypadku danego typu spotkania) – u wszystkich, lub
części uczestników, co zmniejszy ilość transmitowanych danych.




