
Instrukcja dla uczestników spotkania w systemie 

wzuw.zoom.us 
 

Aby uczestniczyć w wykładzie należy zainstalować program ZOOM, w tym celu należy: 

 

 Wejść na stronę https://wzuw.zoom.us 

 
 

 Nacisnąć przycisk Join, a następnie podać "Meeting ID" spotkania (wykładu) 

otrzymany od wykładowcy i nacisnąć Join. „Meeting ID” (a także "Meeting 

Password”) otrzymacie Państwo w wiadomości przesłanej na adres 

zarejestrowany w USOS. 

 

https://wzuw.zoom.us/


 

 Postępować zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie. Zależnie od 

urządzenia, którego będą Państwo używać, proces instalacji programu może 

wyglądać inaczej. Telefony z systemem Android i iOS wymagają instalacji 

programu ZOOM Cloud Meetings. Natomiast komputery z systemem Windows 

lub macOS wymagają instalacji klienta do przeglądarki internetowej. W trakcie 

instalacji mogą pojawiać się dodatkowe pytania o zezwolenie na używanie 

dodatkowych zasobów komputera/telefonu (np. kamery i mikrofonu).  

 Wydaje się, że lepsze jest nadanie tych uprawnień w aplikacji od razu, aby przy 

kolejnych wykładach (też z innych przedmiotów) nie trzeba było przestawiać 

ustawień, gdyż może to okazać się nieco niewygodne. 

 Po instalacji, w aplikacji Zoom należy podać swoje imię (widoczne dla 

pozostałych uczestników spotkania) oraz hasło ("Meeting Password"). 

 Jeśli pojawi się pytanie o ustawienia audio (Join audio) należy wybrać "Join with 

Computer Audio". 

 

Powyższa procedura instalacji jest jednorazowa – tylko przy pierwszym wykładzie.  

 

 

PODŁACZENIE DO WYKŁADU (na komputerze z zainstalowanym programem 

ZOOOM) jest możliwe na dwa sposoby: 

 

a) Poprzez wejście na stronę:  https://wzuw.zoom.us - naciśnięcie Join - podanie 

„Meeting ID” i hasła ("Meeting Password”). 

b) Kliknięcie linku otrzymanego od wykładowcy w mailu przed danym wykładem. 

 

W czasie wykładu 

 Podczas wykładu będziecie Państwo mogli widzieć prezentację w Power Point 

(lub inne udostępnione przez wykładowcę materiał) oraz słyszeć głos 

wykładowcy. 

 W zakładce czat można pisemnie porozumiewać się z wykładowcą i innymi 

uczestnikami wykładu (jeśli prowadzący spotkanie na to pozwoli). 

 Jeśli wykładowca zdecyduje się włączyć mikrofony Słuchaczom, będzie 

możliwość zabierania głosu i wtedy głos Studenta będzie słyszany przez 

wszystkich biorących udział w wykładzie. 

 W trakcie spotkania najlepiej jest korzystać ze słuchawek z mikrofonem (np. od 

telefonu). 

 

https://wzuw.zoom.us/

