
 

 – pierwsze kroki 
w prowadzeniu zajęć

Niniejszy dokument, to instrukcja dla prowadzącego zajęcia. Nie zawiera on 
opisu wszystkich funkcjonalności, które daje program Zoom. Ten dokument ma 
przybliżyć funkcjonalności programu zupełnym początkującym.
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1. Instalacja ZOOMa

Instalujemy oprogramowanie. Można je pobrać ze strony 
https://zoom.us/download

UWAGA! W trakcie używania programu mogą pojawić się komunikaty z prośbą 
zezwolenie na używanie przez program dodatkowych zasobów komputera (np 
kamery i mikrofonu). Należy zezwolić programowi na korzystanie z tych 
zasobów.

Żeby móc tworzyć spotkania, trwające ponad 40 minut, prowadzący musi 
aktywować uniwersytecką licencję (www.mimuw.edu.pl/zoom-aktywowanie-
uniwersyteckiej-licencji).
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2. Planowanie e-zajęć

Teraz zostanie omówione planowanie spotkań. Zaplanowanie spotkania w 
dużym skrócie polega na wygenerowaniu linka, w który muszą „kliknąć” 
studenci, żeby uczestniczyć w zajęciach. 

Po uruchomieniu programu ZOOM oraz zalogowaniu się, widzimy menu główne 
programu (takie jak poniżej). Żeby zaplanować spotkanie, z menu głównego 
wybieramy przycisk SCHEDULE:

Następnie wypełniamy pola data, godzina i temat spotkania (przykład poniżej).

Należy zwrócić uwagę na TIME ZONE, aby była ustawiony poprawnie (czerwona 
ramka #1 na kolejnym rysunku). Sugerujemy odznaczenie opcji WAITING ROOM 
(czerwona ramka #2)1 oraz wybranie opcji OTHER CALENDARS (#3)2.

1 Zaznaczenie opcji WAITING ROOM powoduje, że każdego uczestnika, który będzie chciał 
dołączyć do spotkania będziemy musieli najpierw zaakceptować. Jednym z minusów tej opcji 
jest to, że jeżeli prowadzący rozłączy się ze spotkania w jego trakcie (np. z powodu krótkiej 
awarii internetu), to wtedy inny użytkownik (jakiś student) przejmie kontrolę nad 
akceptowaniem nowych użytkowników. I wtedy opcja WAITING ROOM i tak nie pełni 
swojej funkcji. W ten sposób może się okazać, że nowi uczestnicy spotkania (nasi studenci) 
nie będą mogli dołączyć do zajęć.

2 Jeżeli prowadzący korzysta z kalendarza Google lub Outlooka, to oczywiście warto wybrać 
dołączenie zaplanowanego spotkania do swojego kalendarza. Jest to pomocne przy 
edytowaniu spotkań cyklicznych (o których za moment).

Instrukcja z dnia 2 października 2020 roku.
wersja 0.0



(O opcji tworzenia cyklicznych spotkań będzie za moment.)

Nie ma konieczności zmieniania innych opcji.

Przycisk SAVE kończy planowanie spotkania i spowoduje pojawienie się okna z 
tekstem:

gotowym do skopiowania i wysłania do studentów. Podany w tekście adres to 
właśnie ten link, w który muszą „kliknąć” studenci, żeby dołączyć do naszych 
zajęć. Tj. treść tego okna należy skopiować i wysłać do studentów.
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Cykliczne spotkania
Żeby nie musieć co tydzień tworzyć nowego spotkania i co tydzień wysyłać 
wiadomości z linkiem do studentów, można skorzystać z opcji spotkań 
cyklicznych.  W tym celu, w oknie nowego spotkania należy zaznaczyć 
RECURRING MEETING:

Po zaznaczeniu tej opcji w programie ZOOM nie ma możliwości ustawienia daty 
ani godziny spotkania. Można (choć nie trzeba) to ustawić w inny sposób.

1. Najprostszą opcją jest nic nie zmieniać: po prostu uruchamiać program 
Zoom oraz rozpoczynać spotkanie (o rozpoczynaniu spotkania za 
moment) o zaplanowanej przez nas godzinie. Studenci znają swój plan 
zajęć, tak że powinni wiedzieć, w które dni i o jakich godzinach 
korzystać z linka do spotkania.

2. Inną możliwością jest dodanie cyklicznego spotkania do kalendarza np. 
Google i zmiana daty oraz godziny spotkania bezpośrednio w 
kalendarzu.

3. Datę oraz godzinę spotkania można zmienić także, logując się na swoje 
konto ZOOM na stronie zoom.us (dane do logowania takie same jak do 
programu). 

Instrukcja z dnia 2 października 2020 roku.
wersja 0.0

http://zoom.us/


3. Widok zaplanowanych e-zajęć

Zaplanowane spotkania będą widoczne po wybraniu w menu głównym 
MEETINGS:

i będą widoczne z lewej strony okna:

Tutaj mamy możliwość edytowania zaplanowanego spotkania, skopiowania 
zaproszenia dla studentów lub rozpoczęcia spotkania.

4. Rozpoczynanie e-zajęć

Z okna głównego Zoom-a wybieramy przycisk MEETINGS, po kliknięciu w który 
zobaczymy zaplanowane spotkania:

Z lewej strony wybieramy spotkanie, które chcemy uruchomić, a następnie 
klikamy przycisk START:
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Pojawi się wtedy okno:

Przed rozpoczęciem spotkania warto sprawdzić ustawienia dźwięków, tj. wybrać 
TEST SPEAKER AND MICROPHONE:

W lewym dolnym roku ekranu pojawi się okno, które umożliwi wybór innych 
głośników (o ile są podłączone) i przez wybrane głośniki/słuchawki powinna być 
słyszana melodyjka testowa:

Jeżeli dźwięk jest odpowiednio słyszalny to wybieramy YES. Jeżeli nie jest 
słyszalny, to należy sprawdzić podłączenie głośników/słuchawek do komputera.

Po teście głośników/słuchawek program ZOOM przejdzie do testu mikrofonu.

Kiedy będziemy zadowoleni z wyniku działania mikrofonu oraz głośników 
wybieramy JOIN WITH COMPUTER AUDIO:
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Żeby uczestnicy spotkania mogli nas zobaczyć (a nie tylko usłyszeć) należy 
kliknąć ikonę kamery:

która na początku spotkania jest wyłączona, tj. ikona kamery jest przekreślona:

Po kliknięciu w ikonę kamery powinna przestać być skreślona:

Swoją kamerę oraz mikrofon można wyłączyć w dowolnym momencie spotkania
(to samo mogą zrobić uczestnicy tj. w dowolnym momencie można ich poprosić 
o wyłączenie kamer lub mikrofonów). Wystarczy kliknąć w ikonę kamery lub 
mikrofonu (lewy dolny róg okna programu).

Po włączeniu kamery na ekranie powinien pojawić się obraz z kamery:
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5.1. Prowadzenie e-zajęć – jak widzimy uczestników

Po wykonaniu czynności z rozdziału 4 jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć.
Uczestnicy, którzy posiadają link do spotkania (ten, który wysyłamy do 
studentów przed zajęciami) mogą dołączać do spotkania3.

Widok nowych uczestników będzie wyglądać mniej więcej tak:

Jeżeli chcemy zmienić ten widok np. na taki, żeby większość ekranu zajmował 
widok z kamery osoby, która właśnie mówi to należy kliknąć ikonę #1.

 Jeżeli liczba uczestników jest duża i wszyscy nie mieszczą się w widoku 
głównym, to pojawią się strzałki (z prawej lub lewej strony ekranu głównego) do
przewijania widoku uczestników.

3 O ile podczas tworzenia spotkania nie wybraliśmy opcji WAITING ROOM, to uczestnicy 
będą pojawiać się na zajęciach bez naszej ingerencji w cokolwiek. Jeżeli opcja WAITING 
ROOM została zaznaczona, wtedy będziemy dostawać  informację nt. każdego użytkownika, 
który chce dołączyć do spotkania. Żeby faktycznie mógł to zrobić, musimy go zaakceptować 
(tj. każdego użytkownika z osobna).

Żeby zobaczyć listę uczestników spotkania (a nie tylko widok z ich kamer), należy
wybrać PARTICIPANTS tj. #2 (rysunek na wcześniejszej stronie). Z prawej strony 
okna programu wyświetli się lista uczestników:

UWAGA: na liście zobaczymy takie dane, jakie podali studenci w programie 
ZOOM. W szczególności mogą to być dane współlokatora/młodszej siostry, 
którzy korzystają z ZOOMa na tym samym komputerze.
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5.2. Prowadzenie zajęć – udostępnianie ekranu przez prowadzącego 
(prezentacja, zewnętrzny program)

Jeżeli chcemy, żeby uczestnicy spotkania widzieli naszą prezentację (lub 
jakikolwiek inny „okienkowy” program, który prowadzący jest w stanie 
uruchomić na swoim komputerze np. przeglądarkę, GeoGebrę, Mathematicę) to
należy ją uruchomić, a następnie wybrać SHARE SCREEN (dół ekranu):

Program ZOOM zapyta, co dokładnie chcemy pokazać studentom (wyświetlą się 
wszystkie uruchomione na danym komputerze programy, a nawet nieco więcej):

Należy wybrać to, co chcemy pokazać studentom, a następnie kliknąć przycisk 
SHARE.

Podczas udostępniania ekranu na górze ekranu będzie widoczny zielony pasek z 
napisem YOU ARE SHARING SCREEN:

Zarówno studenci, jak i prowadzący, zobaczą na głównej części ekranu, to co jest
udostępniane. Widok z kamerek uczestników zostanie wyświetlony w prawej 
części ekranu.

Prezentację (czy uruchomiony program) obsługujemy dokładnie tak, jak zwykle.

Żeby przestać udostępniać ekran uczestnikom, należy kliknąć STOP SHARE:

UWAGA: studenci także mogą udostępniać nam swoje ekrany (o tym w rozdziale
5.4.). Zielony pasek na górze ekranu informuje czyj ekran jest obecnie 
udostępniany.
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5.3. Prowadzenie zajęć – wirtualna tablica

Podczas zajęć ze studentami możemy posiłkować się nie tylko slajdami, możemy 
również imitować tablicę, na której rysuje/pisze prowadzący oraz/lub studenci 
(o ile im to umożliwimy).

UWAGA: przy korzystaniu z tej funkcjonalności wskazane jest posiadanie 
tabletu, odręczne pisanie za pomocą myszki jest praktycznie awykonalne.

Żeby skorzystać z opcji WIRTUALNEJ TABLICY (podczas uruchomionego 
spotkania), należy na dole ekranu wybrać SHARE:

Następnie, spośród możliwych opcji  wybrać WHITEBOARD:

Na ekranie zostanie uruchomiony program przypominający lepszą wersję 
PAINTA:

Na tej wirtualnej tablicy można pisać/rysować, do dyspozycji mamy gotowe 
kształty, które po narysowaniu można swobodnie przemieszczać.
Tak jak wspomniano, żeby móc efektywnie korzystać z odręcznego pisania po 
wirtualnej tablicy, niezbędny jest tablet graficzny (można pożyczyć w naszym 
laboratorium komputerowym).
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Po zapisaniu tablicy można dodać nową (prawy dolny róg, #1):

Pomiędzy zapisanymi tablicami można swobodnie przechodzić podczas zajęć, 
korzystając ze strzałek znajdujących się w prawym dolnym rogu ekranu (#1).

Zapisane tablice można zapisać w formacie pdf lub png, wybierając SAVE (#2).

Po uruchomieniu wirtualnej tablicy, pozostali uczestnicy spotkania mogą także 
po niej pisać lub na niej rysować. Żeby zablokować im taką możliwość, należy w 
górnym menu wybrać MORE (trzy kropki z prawej strony):

a następnie wybrać DISABLE ANNOTATION FOR OTHERS.

5.4. Prowadzenie zajęć – udostępnianie ekranu przez studenta (prezentacja, 
zewnętrzny program)

Podczas ćwiczeń studenci mogą prezentować przygotowane przez siebie 
rozwiązania zadań i w tym celu mogą chcieć udostępnić widok ze swojego 
komputera.

Żeby mogli to zrobić, prowadzący musi im to umożliwić.

W tym celu należy kliknąć w strzałkę, znajdującą się obok zielonej ikony SHARE:

A następnie wybrać ADVANCED OPTIONS i zaznaczyć ALL PARTICIPANTS:

Nie można umożliwić udostępniania ekranu konkretnemu uczestnikowi Albo 
umożliwiamy to wszystkim, albo nikomu.

Kiedy już umożliwimy uczestnikom udostępnianie ekranu, to na dole swoich 
ekranów powinni oni widzieć zieloną ikonę SHARE.

Mamy możliwość oglądania kilku ekranów studentów naraz (co może być 
przydatne np. podczas laboratoriów komputerowych).
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5.5. Komunikacja (chat, podnoszenie ręki etc.)

Podczas zdalnego spotkania trudniej, niż na stacjonarnych zajęciach, zachować 
„porządek” w komunikacji werbalnej. W tej części będzie o paru 
funkcjonalnościach ułatwiających utrzymanie porządku na zajęciach.

Chat room

Podczas zajęć na ZOOM możemy chcieć wysłać do studentów np. link lub plik. 
Najprościej zrobić to za pomocą czatu. Może się także okazać, że nie wszyscy 
studenci mają sprawne mikrofony. Podczas wykładu to właśnie tam studenci 
mogą chcieć zadawać pytania.

Żeby uruchomić czat, z menu na dole należy kliknąć CHAT:

Z prawej strony okna programu pokaże się czat. Możemy tam zmienić jego 
ustawienia np.: żeby tylko prowadzący mógł coś pisać na czacie.

Podnoszenie ręki
Podczas spotkania studenci mogą podnosić ręce (RAISE HAND), aby być 
zauważonymi. Jeżeli któryś student podniesie wirtualną rękę, to w okienku 
PARTICIPANTS prowadzący widzi „łapkę”:

UWAGA: jeżeli chcemy, żeby studenci komunikowali nam, że mają „sprawę” 
przez podnoszenie ręki, to należy pilnować, żeby na ekranie była zawsze 
widoczna lista uczestników spotkania (tj. w menu na dole należy zaznaczyć 
PARTICIPANTS).

Przejęcie kontroli nad myszką i klawiaturą studenta 
Możemy przejąć kontrolę nad myszką i klawiaturą studenta – i pisać na jego 
własnym komputerze. Opcja ta jest przydatna podczas laboratoriów 
komputerowych. Aby tak robić, uczestnik rspotkania musi najpierw udostępnić 
ekran, a następnie my wybieramy VIEW OPTIONS (na górze ekranu), a potem 
REQUEST REMOTE CONTROL:

Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie żądania zdalnego sterowania myszą i 
klawiaturą uczestnika:

Wybieramy REQUEST. W tym momencie uczestnik zobaczy na swoim monitorze 
komunikat, który powinien zaakceptować.
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Przejęcie kontroli nad klawiaturą oraz myszą odbywa się dwuetapowo – student
musi jeszcze raz zaakceptować prośbę (ponownie kliknąć APPROVE).

Po tych operacjach kontrolujemy już ekran studenta. Możemy zakończyć 
kontrolowanie komputera studenta wybierając GIVE UP REMOTE CONTROL 
(z menu na górze strony):

Opisana sytuacja dotyczyła przejęcia kontroli na prośbę prowadzącego.  Jest też
możliwość, aby to uczestnik poprosił o przejęcie kontroli przez prowadzącego 
na swoim komputerze – robi się to w analogiczny sposób.
Wyciszenie uczestników

W części programu z listą uczestników (prawa część ekranu) możemy wyciszyć 
wszystkim mikrofony. Wszystkim naraz

lub indywidualnie (należy najechać 
kursorem na danego użytkownika, a 
następnie wybrać MUTE).

6. Konfiguracja, ustawienia

W programie ZOOM możemy zmieniać sobie tło (żeby nie było widać bałaganu 
za naszymi plecami), dodawać skróty klawiszowe i wiele innych. W tym celu 
należy wejść w ustawienia programu. W menu głównym należy wybrać ikonkę 
USTAWIENIA (prawy górny róg okna, ikona koła zębatego zaznaczona czerwoną 
strzałką poniżej), aby sprawdzić ustawienia:
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