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1. Google Hangouts  

W Hangouts możesz:  

 rozpoczynać czaty i rozmowy wideo; 
 wykonywać połączenia telefoniczne, 

korzystając z Wi-Fi lub połączenia 
transmisji danych; 

Hangouty są automatycznie synchronizowane na wszystkich urządzeniach. Możesz więc 

rozpocząć Hangout na komputerze i kontynuować go na innym urządzeniu, np. na telefonie. 

Co jest potrzebne do korzystania z Hangouts 

 Konto Google. 
 Komputer lub telefon z kamerą i mikrofonem.  
 Dostęp do internetu lub połączenie transmisji danych. 

Przed rozpoczęciem pierwszej rozmowy wideo 

 Do komputera podłącz kamerę, mikrofon i głośniki. Upewnij się, że mają one 
zainstalowane najnowsze oprogramowanie. 

 Gdy pojawi się pytanie, czy można skorzystać z kamery i mikrofonu w Twoim 
komputerze, kliknij Zezwól. 

 Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Hangouts do przeglądarek Internet 
Explorer i Safari. 

Ważne: może okazać się konieczne włączenie uprawnień kamery i mikrofonu w 
ustawieniach systemowych komputera.  

Rozpoczynanie rozmowy wideo 

1. Otwórz Hangouts na stronie hangouts.google.com lub na pasku bocznym w Gmailu. 
2. Wybierz osobę na liście Hangoutów lub wyszukaj ją po nazwie bądź adresie e-mail. 

Po znalezieniu osoby kliknij jej imię i nazwisko. Możesz również zaznaczyć więcej 
osób, aby nawiązać grupową rozmowę wideo.  

3. Kliknij Rozmowa wideo . 

4. Po zakończeniu rozmowy wideo kliknij Zakończ połączenie . 

Dodawanie osób przez udostępnianie linku: 

1. Kliknij ekran w oknie rozmowy wideo. 

2. U góry ekranu kliknij Dodaj osoby   Skopiuj link do udostępniania . 
3. Aby zaprosić osoby do rozmowy, kliknij link. Zostanie on skopiowany. Następnie 

możesz wklejać link do e-maili, czatów lub gdziekolwiek indziej. Aby dołączyć do 
rozmowy, zaproszone osoby muszą się zalogować. Do rozmowy będzie mogła 
dołączyć każda osoba posiadająca link. 

 

https://accounts.google.com/
https://www.google.com/tools/dlpage/hangoutplugin
https://hangouts.google.com/
http://gmail.com/
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Dodawanie osób wg adresów email: 

Każda osoba, która bierze udział w rozmowie wideo, może po rozpoczęciu rozmowy dodać 
kolejnych uczestników. Aby zaproszona osoba mogła dołączyć do rozmowy wideo, musi 
mieć konto Google. 

1. Kliknij ekran w oknie rozmowy wideo. 

2. U góry ekranu kliknij Dodaj osoby .  
3. Wpisz nazwę lub adres e-mail danej osoby. 
4. Kliknij Zaproś. 

Opcje rozmowy video w trakcie trwania spotkania: 

W trakcie trwania rozmowy wideo możesz zmieniać jej opcje. Aby je zobaczyć, kliknij ekran. 

 Wyłączanie kamery lub wyciszanie mikrofonu: klikając odpowiednie ikony, wyłącz 
kamerę lub wycisz mikrofon. 

 Ustawienia: kliknij Ustawienia  u góry ekranu. Możesz zmieniać ustawienia 
urządzeń, np. kamery, mikrofonu i głośników. 

 Udostępnianie ekranu: aby udostępnić ekran pozostałym uczestnikom rozmowy 

wideo, kliknij Więcej   Udostępnij ekran. 

 Pełny ekran: aby rozmowa wideo zajmowała cały ekran, kliknij Więcej   Pełny 
ekran. 

Rozpoczynanie rozmowy grupowej 

W Hangouts możesz jednocześnie rozmawiać z więcej niż jedną osobą. 

 W rozmowie telefonicznej może brać udział do 150 osób. 
 W rozmowie wideo może brać udział do 10 osób (Gmail, G Suite Basic) lub do 

25 osób (G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni). 

Każdy, kto chce dołączyć do rozmowy grupowej, musi używać Hangouts. 

1. Wejdź na hangouts.google.com lub otwórz Hangouts w Gmailu. 

2. Kliknij Nowa rozmowa  Nowa grupa. 
3. Wpisz lub wybierz nazwy, numery telefonów albo adresy e-mail osób, które chcesz 

dodać. 
4. Aby rozpocząć czat grupowy lub rozmowę wideo, kliknij Wiadomość lub Rozmowa 

wideo. 

Nazywanie rozmowy grupowej: 

1. Wejdź na hangouts.google.com lub otwórz Hangouts w Gmailu. 
2. Wybierz rozmowę grupową. 

3. U góry okna czatu kliknij Ustawienia . 
4. W polu „Nazwa Hangouta” wpisz nazwę. 
5. Kliknij OK. Nazwa grupy jest widoczna dla wszystkich uczestników rozmowy. 

https://accounts.google.com/
https://www.google.com/gmail/about/
https://support.google.com/a/answer/6043385
https://support.google.com/a/answer/6043385
https://hangouts.google.com/
https://mail.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://mail.google.com/
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2. Jitsi meet  

W pełni darmowa, nieszyfrowana platforma do spotkań wideo. 

Aby utworzyć spotkanie wystarczy wejść na meet.jit.si i wpisać nazwę 
nowego pokoju spotkań tak jak widać na ilustracji: 

 

Tak stworzony link warto gdzieś zapisać i można się nim dzielić np. mailowo w przypadku 
chęci spotkania. Link można udostępniać nie limitowej liczbie uczestników bez określonego 
czasu. Jednak wraz ze wzrostem liczby uczestników spotkania, spada ich jakość. 

Platforma Jitsi nie koduje spotkań on-line, to oznacza, że w zasadzie każdy kto może 
(również przypadkowo) wejść do naszego pokoju spotkań. Dlatego warto dosyć unikalnie 
nazywać pokoje spotkań, np. wykorzystując do tego daty. 

 

 

3. Skype  

Wideo oraz tele rozmowy bezpłatne po pobraniu oprogramowania na: 
https://www.skype.com/pl/ 

Możesz wysyłać, otrzymywać i wyświetlać jakikolwiek typ plików przez 
Skype'a, ale obowiązują ograniczenia rozmiaru plików, które możesz wysłać. Niektóre typy 
plików mogą wymagać wyświetlania przy użyciu osobnego oprogramowania czy aplikacji. 

Skype dla Windows, Mac, Linux i Web 

https://meet.jit.si/
https://www.skype.com/pl/
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1. Wybierz kontakt lub czat, do którego chcesz coś wysłać. 
2. W oknie czatu możesz:  

o = Wybierz emotikon, GIF, naklejkę lub Moji. 

o = Wybierz zdjęcie lub plik. Możesz też przeciągnąć i upuścić zdjęcie lub 
plik do Skype'a. 

3. Wybierz Wyślij  , aby udostępnić go na czacie. 

Każdy typ pliku udostępniany w Skypie jest synchronizowany na wszystkich urządzeniach. 
Oznacza to, że jeśli udostępnisz plik w Skypie na komputerze, będzie on też dostępny do 
pobrania na urządzeniu przenośnym i odwrotnie. 

Grupowe rozmowy wideo podlegają limitom czasowym wynikającym z zasad właściwego 
użytkowania: 100 godzin miesięcznie, 10 godzin dziennie oraz 4 godziny na pojedynczą 
rozmowę wideo. Po przekroczeniu podanych wyżej limitów obraz wideo zostanie wyłączony i 
połączenie zostanie przekształcone na rozmowę głosową. W przypadku, gdy uczestnik 
grupowej rozmowy wideo nie posiada wersji Oprogramowania do komunikacji internetowej 
obsługującej grupowe rozmowy wideo, rozmowa wideo zostanie przekształcona w rozmowę 
głosową tylko w odniesieniu do tego uczestnika. W grupowej rozmowie wideo może 
uczestniczyć od 3 do maksymalnie 50 osób w zależności od urządzenia i wymagań 
systemowych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem 
www.skype.com/go/gvc. 

Maksymalna grupa rozmówców w wideorozmowie to 10. 

Dzwonienie na telefony stacjonarne i komórkowe przy użyciu środków na koncie 

Skype: 

Wszelkie połączenia będą zrywane po 4 godzinach. W celu kontynuowania rozmowy trzeba 
będzie ponownie wybrać numer, a następnie zostanie naliczona dodatkowa opłata za 
nawiązanie połączenia. 

 

4. Facebook Messenger  

Możesz prowadzić czat wideo z jedną osobą lub z grupą osób. 
Pamiętaj, że połączenia przez aplikację Messenger na urządzenia 
iPhone, iPad lub z Androidem mogą wiązać się z wykorzystaniem 
danych z posiadanego pakietu internetowego.  

Android, iPhone i iPad: 

Aby rozpocząć czat wideo z jedną osobą: 

1. Otwórz konwersację z osobą, z którą chcesz rozpocząć czat wideo. 

2. Dotknij opcji . 

Aby rozpocząć czat wideo z grupą: 

https://support.skype.com/faq/FA12330/
https://support.skype.com/faq/FA34582/
https://go.skype.com/gvc
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1. Otwórz okno konwersacji z grupą, z którą chcesz rozpocząć czat wideo. 

2. Dotknij opcji . 

Windows 

1. Otwórz okno konwersacji z osobą lub grupą, z którą chcesz odbyć czat wideo. 

2. Kliknij . 

Aby zakończyć wideorozmowę, dotknij . 

Niebieska słuchawka służy do rozmów głosowych, natomiast niebieska ikona kamery 
służy do rozmów wideo. Wybieramy ikonę kamery i czekamy, aż połączenie zostanie 
nawiązane. Oczywiście musimy upewnić się, że mamy aktywne połączenie z Internetem, 
najlepiej za pośrednictwem Wi-Fi. Na naszym ekranie wyświetli się ekran z informacją o 
wykonywaniu połączenia, natomiast u odbiorcy wyświetli się ekran połączenia 
przychodzącego z informacją o tym, kto dzwoni i czy jest to rozmowa zwykła czy wideo. 

Powinniśmy móc wykonać połączenie do większości osób – nawet jeśli nie mają 
najnowszej wersji aplikacji, to w takim wypadku połączenie zostanie nawiązane tylko w 
formie głosowej. Jeśli jednak obie strony mają najnowszą wersję aplikacji, to połączenie 
wideo powinno zostać nawiązane i twarz naszego znajomego wyświetli się po chwili na 
ekranie. Do rozmów wykorzystywana jest domyślnie przednia kamera. 

Maksymalna ilość uczestników rozmowy wideo: 6 

Dobrze narzędzie do spotkań niewielu osób.  
 

 

5. Zoom  

a. Wejdź na stronę zoom.us i załóż indywidualne konto 
b. Pobierz program ZOOM i zainstaluj go na swoim 
komputerze 
c. Uruchom program i korzystając z naszej instrukcji, ciesz sie 
stabilnymi połączeniami wideo! 
 
Jak zacząć spotkanie i zaprosić pozostałych 
uczestników:  
1.Uruchom program Zoom. 
 
2.Po uruchomieniu Zoom pojawi się ekran początkowy, będzie wyglądał tak: 
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Podstawowe funkcje Zoom, w formie 4 przycisków wyświetlają sie od razu – na 
ekranie początkowym, po lewej stronie. 
Poniżej krótkie omówienie 4 głównych przycisków i ich działania  
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1. New Meeting – tu rozpoczynasz nowe spotkanie. 
Wystarczy kliknąć a ‘pokój’ na Twoje spotkanie otworzy się w nowym oknie. Za każdym 
razem generowany jest nowy ‘pokój’ co oznacza, że za każdym razem spotykacie się pod 
innym adresem. Jeżeli przerwiesz połączenie jako osoba zaczynająca spotkanie to nie 
możesz już do niego wrócić. New Meeting zawsze odbywa się w nowym, indywidualnym 
miejscu.  
 
2.Schedule - tu ustawisz spotkania ‘do przodu’. Możesz dzięki temu zaplanować kilka 
spotkań w kolejnych dniach i ustawić dla nich stały adres ‘pokoju’ (opcję Schedule omówię w 
szczegółach w dalszej części instrukcji) 
 
3.Join - tu dołączasz do spotkania jeżeli znasz numer pokoju 
 
4.Share screen – możesz się podzielić swoimi materiałami bez dołączania do pokoju 
 

 
W celu rozpoczęcia spotkania kliknij New Meeting. 
Spotkanie automatycznie otworzy sie w nowym, osobnym oknie Zoom. 
W nowo utworzonym ‘pokoju’, pojawi się:  
-obraz z Twojej kamery - o ile masz ją włączoną będziesz to ty lub czarny ekran jeżeli 
kamera jest wyłączona 
-na dole ekranu, na czarnym pasku menu połączenia: 
 

 
 

 
Spokojnie, przejdź po kolei przez punkty menu i wszystko będzie jasne: 
1.Najpierw sprawdź czy działa u ciebie dźwięki - Włączenie/wyłączenie dźwięku 
2.Menu podręczne dźwięku. Tu możesz wybrać słuchawki, mikrofon puścić dźwięk z 
telewizora o ile jesteś z nim połączony itd. Po naciśnięciu „daszka” wygląda tak: 
 

 

Możesz też sprawdzić dźwięk „Test Speaker & Microphone” - warto to zrobić przed 
spotkaniem  
3.Włączanie/wyłączanie kamery – jeżeli masz czarny ekran może być przydatne  
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Menu video. Tu możesz wybrać kamerę, włączyć wirtualne tło jeżeli je pobierzesz lub 
otworzyć zaawansowane menu które krótko omówię pod koniec = „video settings” 
 

 
 

 
Zapraszanie uczestników. Po kliknięciu w tą ikonę pojawi nam się menu 

 
 
I teraz przycisk 1. „Copy URL” Wciśnięcie go powoduje, że w pamięci zapisywany jest link 
do naszego pokoju. Teraz można go wysłać do każdego którego chcemy zaprosić (CTRL+V 
czyli wklej), link można przesłać mailem, Messenger’em, WhatsApp’em czy SMS’em (na 
telefonie też można mieć Zoom). Klikając w niego osoba włącza się do pokoju lub instaluje 
Zooma (link sam przekierowuje do instalacji) i włącza się do pokoju. Tak zapraszamy na 
spotkanie. 
 
Link najczęściej przypomina taki https://zoom.us/j/205147852  
Tylko z różnym numerem ‘pokoju’  
Uwaga: Każda osoba, której wyślesz link z zaproszeniem na spotkanie (do pokoju) łatwo 
zainstaluje Zooma ale nie założy konta więc sama nie będzie mogła rozpoczynać spotkań - 
do tego potrzebne jest konto.  
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Jeżeli chcecie ustawić codzienne/powtarzalne spotkanie ze stałym adresem pokoju jest to 
opisane na końcu instrukcji 

 
Manage Participant – tu zarządzamy grupą dla której założyliśmy pokój. Możemy wyciszać 
uczestników, włączać i wyłączać im kamery. W opcji More możemy też zablokować 
spotkanie „Lock Meeting”, lub zabronić/pozwolić uczestnikom, żeby zmieniali swoje imiona. 
 
7.Udostępnianie Ekranu. 
 

 
 
W ramach Zoom możemy dzielić się z innymi uczestnikami  
1.Desktop – czyli naszym pulpitem (tego nie polecam, nie wszystko przecież musimy 
pokazywać, zamiast tego możemy otworzyć program i podzielić się nim) 
2.Whiteboard – czyli tablicą, na której można pisać i rysować 
3.Zawartością telefonu 
4.A także każdego otwartego na komputerze programu (będzie dostępny na tej liście tak jak 
w powyższym przypadku otwarta jest przeglądarka „Safari’) 
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Przykład whiteboard: 

 

Kiedy chcesz zakończyć udostępnianie wystarczy kliknąć czerwony przycisk „STOP 
SHARE” 

 
8.Menu Udostępniania Ekranu 
Klikając w daszek obok Share Screen wybieramy ustawienia dzielenia się 

Czy jedna osoba na raz może dzielić się swoim ekranem czy kilka: 

 

W Advanced Sharing options – ustawiamy kto może się dzielić – czy tylko prowadzący 
(HOST), czy również uczestnicy (Participants) 
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To pisanie na czacie. Można pisać do wszystkich lub do poszczególnych osób prywatnie. 
10.To nagrywanie spotkania – pamiętajcie, uczestnicy będą musieli wyrazić zgodę na 
nagrywanie 
11.Breakut Rooms – ciekawa opcja. Dzielimy uczestników na pokoje w których mogą 
ćwiczyć. Ustalamy ilu uczestników ma być w pokoju i czy sami wybierzemy kto w nich 
będzie. Później możemy zajrzeć do pokoju i zobaczyć jak idzie ćwiczenie na przykład w 
parach. 
12.Reactions – tutaj zarówno ty jak i uczestnicy możecie podnosić rękę albo bić komuś 
brawo – tak mogą zgłaszać się uczniowie np. 
13.End Meeting – to po prostu zakończenie spotkania 
Ustawienia Dodatkowe:  

Uwaga: po kliknięciu audio settings/video settings w daszkach przy mikrofonie lub kamerze 
pojawi się menu które umożliwia zmienianie ustawień poszczególnych parametrów Zoom. 
Znajdziecie tu na przykład pobieranie virtualnego tła „Virtual background” (nie widać 
bałaganu w pokoju), ustawianie kto może nagrywać. Nie opisuję go tutaj ponieważ jest dosyć 
czytelne i kilka eksperymentów wystarczy moim zdaniem do rozpoznania jakie ustawiania 
najlepiej nam pasują. 
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Na koniec ustawianie stałych i powtarzalnych spotkań  
Kiedy wybierzemy schedule meeting po otwarciu aplikacji pojawi się menu:  



Narzędzia do pracy zdalnej  

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

 

 

Tutaj możesz ustawić spotkanie do przodu:  
Recurring meeting – oznacza ustawienie powtarzalnego spotkania, można je 
zsynchronizować z kalendarzem google. Nie ma wprawdzie podanej godziny startu 
spotkania ale tym się nie przejmuj.  

Personal Meeting ID – tu mamy stały adres naszego spotkania. Po ustawieniu tego i 
Recurring meeting otrzymamy: 

Od tej pory ilekroć klikniemy start mamy stały i ten sam pokój w którym możemy prowadzić 
spotkanie o tym samym adresie. 
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6. WhatsApp  

Dzięki połączeniom WhatsApp możesz rozmawiać bezpłatnie, 
nawet jeśli przebywają za granicą. Dzięki bezpłatnym połączeniom 
wideo możesz rozmawiać twarzą w twarz, gdy wiadomości tekstowe 
lub połączenia głosowe nie wystarczą. Połączenia głosowe i wideo 
WhatsApp korzystają z połączenia internetowego telefonu zamiast z 
abonamentu na rozmowy, także nie musisz się martwić o 
dodatkowe koszta połączeń. 

Maks 4 osoby w trakcie rozmowy wideo 

Wyślesz pliki PDF, dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje i wiele więcej bez kłopotów 
związanych z pocztą e-mail lub aplikacjami do udostępniania plików. Możesz wysyłać 
dokumenty o wielkości do 100 MB. 

Istnieje wersja mobilna na smartfony oraz na PC: 

https://www.whatsapp.com/download/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.whatsapp.com/download/

