
INSTALACJA APLIKACJI ZOOM  NA KOMPUTERZE

Uwaga ! Uczestnicy, którzy korzystają już z programu Zoom na swoich komputerach, nie 

muszą instalować go ponownie. Instrukcja poniżej dotyczy tych, którzy dotychczas nie 

korzystali z programu.  

1. Proszę wejść na stronę zoom.us  
2. Po prawej stronie w górnym rogu należy rozwinąć zakładkę RESOURCES, następnie kliknąć 

„Dowlnoad Zoom Client”  
3.  Wybrać “DOWNLOAD” z pozycji “Zoom Client for Meetings”  
4. Pobieranie rozpocznie się automatycznie. Należy kliknąć “Zapisz plik” i rozpocząć instalację. Jeśli 

na pulpicie nie pojawi się niebieska ikona “ZOOM” proszę sprawdzić w komputerze folder folder 
“Pobrane”  

5. W kolejnym kroku należy otworzyć aplikację “ZOOM” i kliknąć “JOIN A MEETING”. Żeby 
uczestniczyć w zajęciach nie trzeba zakładać konta.  

6.  Przed wykładem lub zajęciami w małych grupach proszę wpisać otrzymany od prowadzącego kod 
ID (Meeting ID - otrzymacie Państwo dwa stałe ID - do wykładu i do małych grup) 

7. Pojawi się prośba o wyrażenie zgody na “Warunki korzystania z platformy” oraz Politykę 
Prywatności”  

8. Po pojawieniu się okna macie Państwo do wyboru dwie opcje:  
9. a) “Join with Video” - wtedy jesteście widoczni na platformie dla instruktora oraz innych 

użytkowników  
10. b) “Join without Video” - wtedy nie jesteście widoczni dla prowadzącego oraz innych użytkowników  
11. Następnie należy kliknąć  “Join with Computer Audio”, aby korzystać z mikrofonu wbudowanego w 

komputer  
12. INNE:  Jeśli słychać prowadzącego - należy najechać kursorem myszy w lewy dolny róg ekranu. 

Pojawi się ikona z mikrofonem. Jeśli jest przekreślona, należy kliknąć i odblokować dźwięk. 
13. Na pięć minut przed rozpoczęciem zajęć należy mieć uruchomiony program Zoom 

WAŻNE !  

A) Wyszukiwarką dedykowaną do obsługi programu Zoom jest Google Chrome (obowiązkowa, kto nie 
ma - musi sobie zainstalować) 

B) Ważne, by zadbać o dobre łącze internetowe. Warto, jeżeli korzysta się z domowego Wi-Fi, znaleźć 
w domu miejsce z dobrym zasięgiem lub - co szczególnie polecamy - na czas prowadzenia zajęć 
podłączyć się do modemu/routera bezpośrednio przez kabel USB lub ethernetowy.  

C) W przypadku problemów z głosem (echo, pogłosy) skorzystać z wpiętych do komputera  słuchawek i 
mikrofonu, zamiast z mikrofonu i głośników wbudowanych w komputer.  Wystarczą sprawne słuchawki 
do telefonu.  

Jakość połączenia zależna jest od obu tworzących spotkanie stron ! 




