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ULTW na ZOOM! 
Nowa platforma komunikacji lubońskich seniorów  

Wszyscy chcemy się rozwijać, każdy chce dobrych zmian, technologia brnie na przód, a my nie 

możemy zostać w tyle. Skoro możemy korzystać z dobrodziejstw Internetu to róbmy to mądrze 

i efektywnie       

Przed nami nowy rozdział – spotkania w Internecie. Wykorzystamy do tego platformę 

komunikacyjną, którą jest Zoom. 

Jak zacząć? Co włączyć? Gdzie kliknąć? Wszystko znajduje się poniżej; zapraszam! 

Czego będziemy potrzebować? 

1. Chęci i zapału, które są w nas! Razem damy radę! 

2. Sprawny komputer/laptop. 

3. Podłączenie do Internetu. 

4. Jeśli posiadasz - słuchawki z mikrofonem. 

5. Konto poczty elektronicznej (Twój adres e-mail). 

 

Przygotuj kartkę, długopis i okulary… 

 

Zrób sobie kawę lub herbatę i zaczynamy! 

 

 

 

Przygotuj się i pobierz program 

Kliknij na niebieskie logo po lewej stronie lub napis poniżej i 

pobierz na komputer oprogramowanie Zoom: 

Kliknij tutaj, aby pobrać program! 

 

Poczekaj około 5 minut, aż program zostanie pobrany. 

https://us04web.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://us04web.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
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 Zainstaluj Zoom 

Zainstaluj program na komputerze klikając na pobraną ikonę 

Zoom. 

 

 

Kolejny krok za Tobą! Brawo! 

Teraz zobaczysz poniższe okno: 

 

 

Kliknij „Join a Meeting”, co oznacza „Dołącz do spotkania”. 

 

 

A teraz sprawdź swojego e-maila! 

Na skrzynkę pocztową e-mail powinna dotrzeć wiadomość  

z zaproszeniem na spotkanie. E-mail od nas może wyglądać 

właśnie tak: 
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Zobaczmy i usłyszmy się!  

Wystarczy, że klikniesz link (adres strony internetowej), który będzie w wiadomości  

e-mail.  

 

Link (łącze) przekieruje Cię do spotkania.  

W przeglądarce internetowej (np. Chrome , FireFox ) zostanie wyświetlona prośba o 

otwarcie aplikacji Zoom. Oczywiście zgadzamy się       
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Przedstaw się nam! 

Nazwij się: Warto wpisać swoje imię i nazwisko, aby jednoznacznie określić kim jesteśmy. 

 

 

Niezębne rzeczy zatwierdzamy niebieskim przyciskiem w aplikacji (Join Meeting). 

 

 

 

Zgadzamy się na warunki licencyjne (I Agree). 
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Podłączamy się przy pomocy komputera (Join with Computer Audio). 

 

Co dalej? Jesteś! 

Po dołączeniu do spotkania Zoom, zobaczysz i może już usłyszysz innych uczestników! 

Na pasku na dole okna aplikacji wyświetlać się będą odpowiednie ikony.  

 

Ta wyglądająca jak „Mikrofon” (MUTE) pomaga sterować działaniem mikrofonu w Twoim 

urządzeniu. Gdy jest czerwona lub przekreślona czerwonym paskiem, oznacza, że jesteś 

wyciszony.  

 

Jeśli chcesz włączyć mikrofon, to musisz w kliknąć w ikonę (wtedy będzie w kolorze białym). 

Moderator może wyłączyć Twój głos, aby wprowadzić higienę spotkania.  

Podobnie jest z ikoną wyglądającą jak „Kamera” (Video). Gdy jest na czerwono bądź 

przekreślona czerwonym paskiem, należy w nią kliknąć i dzięki temu inni będą mogli Cię 

zobaczyć       
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Kontakt w razie problemów 

Pomoc techniczna:   Konrad Glejt 

Numer kontaktowy:  781 910 350 

Adres e-mail:   konrad.glejt@gmail.com 

Dyżur:    Poniedziałek 19.15 – 20.15 


