
STUDENT – DOŁĄCZANIE DO SPOTKANIA/MEETING 

1. Odpalamy przeglądarkę i wchodzimy na stronę moodle.amisns.edu.pl i klikamy „Zaloguj się” 

w prawym górnym rogu. 

 

2. Logujemy się swoim peselem (1) i hasłem (2). Klikamy „ZALOGUJ” (3). 

 

3. Klikamy w „Moje kursy” (1), a następnie w kurs na którym odbywać się będzie spotkanie, w 

moim przypadku skrót tego kursu to „Szkolenie – kształcenie zdalne” (1). 

 

https://moodle.amisns.edu.pl/


4. Klikamy w spotkanie w kursie utworzone przez wykładowcę (1). 

 

5. Tu możemy zobaczyć na kiedy jest zaplanowane spotkanie (1), w moim przypadku jest to 

spotkanie cykliczne, czyli bez określonej daty. Takie spotkanie może się pojawić w przypadku 

kiedy zajęcia z planów dla danego przedmiotu są prowadzone przez platformę zoom. Aby 

dołączyć do spotkanie należy kliknąć „Dołącz do spotkania” (2). 

 

6. Następnie klikamy „download and run Zoom” (1), w przeglądarce internetowej „Google 

Chrome” pokaże się na dole pasek pobierania. Klikamy na plik instalacyjny klienta (2). 

 



7. Wyskoczy nam okienko ze aktualnym stanem instalacji klienta zoom na naszym komputerze.  

 

8. Wyskoczą nam dwa okienka: jedno od logowania się do klienta, możemy je zminimalizować. 

 

Do spotkania możemy dopiero dołączyć kiedy wykładowca je rozpocznie. Wystarczy nie zamykać tego 

okna, aby dodało nas automatycznie do spotkania kiedy się rozpocznie. 

 

9. Przy każdym odpaleniu klienta zoom należy sprawdzić dźwięk i mikrofon, klikamy „Test 

Speaker and Microphone” (1). Proszę nie klikać „Join with Computer Audio” (2) bez 

uprzedniego sprawdzenia poprawnego działania dźwięku i mikrofonu. 

 



Jeśli słyszymy dźwięk w naszych głośnikach/słuchawkach z zooma to klikamy „Yes” (1). Jeśli 

nie to możemy zmienić na inne urządzenie wyjściowe (2). 

 

Następnie mamy test mikrofonu, kiedy powiem cokolwiek do mikrofonu, powinniśmy 

usłyszeć to co powiedzieliśmy z delikatnym opóźnieniem. Jeśli tak się stało klikamy (1). Gdyby 

tak nie było możemy zmienić na inne urządzenie wejściowe (2). 

 

Klikamy „Join with Computer Audio”. 

 

Na koniec klikamy jeszcze raz „Join with Computer Audio”. 



 

10. Ukaże się nam okienko spotkania. W trakcie spotkania możemy wyłączać/włączać mikrofon 

klikając na  – „Mute/Unmute” (1), a także kamerę – „Start Video/Stop Video” (2). 

 

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

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

 


