
WYKŁADOWCA – ZARZĄDZANIE SPOTKANIEM 

1. Aby zobaczyć wszystkie osoby które dołączyły do spotkania wystarczy kliknąć „Manage 

Participants” (1). Ukaże się nam lista po prawej stronie, na której możemy podejrzeć kto 

bierze udział w spotkaniu, a także czy poszczególne osoby mają włączone/wyłączone 

mikrofony i kamery (2). 

 

Może z poziomu tej listy wyciszać poszczególne osoby, klikamy na wybraną osobę i klikamy 

„Mute” lub wyciszyć wszystkie osoby „Mute All” (oprócz prowadzącego oczywiście).  

 

Przy użyciu „Mute All” mamy opcję która jest domyślne zaznaczona „Allow participants to 

unmute themselves” – pozwala członkom spotkanie wyłączać wyciszenie się samodzielnie. 

Jeśli to odznaczymy nie będą mogli wyłączyć wyciszenia. 

2. Po kliknięciu „Chat” możemy podejrzeć czat tekstowy, pisać do wszystkich członków 

spotkania lub do poszczególnych osób. Wiadomość wysyłamy klikając „Enter” na klawiaturze. 



 

3. Możemy również udostępnić ekran, wystarczy kliknąć w „New Share” (1), wybrać 

ekran/aplikacje który chcemy udostępnić i kliknąć „udostępnij”. Gdy ustępniamy ekran na 

samej górze ekranu będziemy mogli zatrzymać udostępnianie – „Pause Share” lub wyłączyć – 

„Stop Share” (2). 

 

Pojawi się nam okienko z wyborem co chcemy udostępnić. Możemy udostępnić obraz z 

ekranu (1), w moim przypadku mam możliwość wyboru jednego z dwóch monitorów. Jeśli 

chcemy możemy udostępnić tylko okno konkretnej aplikacji (2) (musi być ona odpalona) w 

moim przypadku jest to Office Word i przeglądarka Google Chrome, ale może to być dowolna 

aplikacja, np. prezentacja czy też pdf odpalony w programie do podglądu. Aktualnie wybrana 

opcja co udostępniamy jest oznaczona niebieskim tłem (w moim przypadku Screen1). Opcja 

„Share computer sound” (3) daje nam możliwość odpalenia dźwięku z naszego komputera 

dla osób uczestniczących w spotkaniu. Aby zatwierdzić udostępnianie ekranu klikamy „Share” 

(4). 



 

W momencie odpalenia udostępniania ekranu pasek nawigacyjny pojawi się na górze ekranu 

i będzie się sam ukrywał, aby go wywołać wystarczy przesunąć myszką do górnej krawędzi 

(1). Aby zakończyć udostępnianie ekranu/aplikacji klikamy „Stop Share” (2). 

 

4. W spotkaniach zoom mamy możliwość zakładania osobnych pokojów w jednym spotkaniu. Ta 

funkcje pozwala lepiej pracować w grupach w trakcie zajęć. Czyli jeśli chcemy aby studenci 

pracowali w mniejszych grupach, aby mogli się komunikować tylko wewnątrz grupy, to ta 

funkcja będzie bardzo przydatna. Aby to zrobić klikamy w „Breakout Rooms” (1). 

 

Teraz ustawiamy liczbę pokoi (1) oraz wybieramy sposób w jaki studenci będę umieszczany w 

pokojach: 

 Assign automatically – umieszczanie automatyczne. (2) 

 Assign manually – umieszczanie ręczne, czyli sami przypisujemy studentów do 

pokoi. (3) 

 Let participants choose room – uczestnicy spotkania sami wybierają pokój do 

którego chcą dołączyć. (4) 

Na końcu klikamy „Create”. 



 

W mojej prezentacji stworzyłem 2 pokoje z opcją umieszczania ręcznego uczestników w 

pokojach. Możemy teraz zmienić nazwy poszczególnych pokoi (1) a także je pousuwać (2). 

Aby przypisać kogoś do pokoju klikamy „Assign” (3) i wybieramy kogo chcemy przypisać do 

pokoju (4). Możemy dodać kolejny pokój klikając na „Add a Room” (5). Kiedy skończymy już 

powyższą konfiguracje klikamy w „Open All Rooms” (6). 

 



Studenci dostaną informację i mogą wybrać czy dołączyć do pokoju do którego zostali 

przypisani. Jeśli chcemy podejrzeć którzy studenci dołączyli do pokoju to możemy to 

sprawdzić (1). Tutaj mamy informacje czy student nie dołączył (not joined) czy dołączył 

(joined). Aby poruszać się po poszczególnych pokojach, klikamy na „Join” w interesującym 

nas pokoju (2) i zatwierdzamy wybór „Yes”. 

 

Aby wyjść z pokoju, klikamy w prawym dolnym rogu „Leave Room” (1) i następnie „Leave 

Breakout Room” (2). 

 



5. Spotkanie możemy także nagrać. Aby odpalić nagrywanie wideo musimy odpalić spotkanie z 

klienta a nie z wersji przeglądarkowej (instrukcja o nazwie „Rozpoczęcie spotkania przez 

klienta). Aby rozpocząć klikamy w „Record” (1) (jeśli odpalimy wcześniej udostępnianie ta 

opcja będzie w zakładce „More”) i następnie „Record on this Computer” (2).  

 

W trakcie nagrywania możemy zatrzymać nagrywanie „Pause” (1) lub zakończyć nagrywanie 

„Stop” (2). 

 

Kiedy zakończymy nagrywanie i zakończymy spotkanie, wideo jest zapisywane na dysku 

naszego komputera w „Dokumenty”/”Moje Dokumenty” (1) w folderze „Zoom” (2). 

Wchodzimy do folderu z nazwą odbytego spotkania (3). 

 

W folderze znajdują się dwa pliki audio (1), czyli tylko nagrany dźwięk ze spotkania oraz jeden 

plik wideo (2). 



 


