
Skrócona instrukcja obsługi Webex dla studenta 
 
W poczcie elektronicznej otrzymujecie Paostwo link (adres URL) prowadzący do wirtualnego 

„pokoju wykładowego”. Tradycyjną sale wykładową zamieniamy właśnie na wirtualną, co nie znaczy, że 
będzie ona uboższa w środki dydaktyczne, czy zabraknie relacji interpersonalnej miedzy wykładowcą, 
studentami i całą grupą. Przenosimy tylko tą realną salę z ławkami do wirtualnego świata, nie okrajając jej z 
możliwości na tyle na ile jest to możliwe. 
 

Jak zasiąśd w wirtualnej ławce? Nie bad się technologii, ale przede wszystkim pomyśled też o 
własnym bezpieczeostwie i prywatności.  
 

Zanim zaczniemy musimy pamiętad, że będziemy udostępniali dźwięk i obraz z własnej kamerki 
zadbajmy więc żeby nie pojawiły się tam niespodzianki w tle. Czasami będziemy udostępniali też własny 
pulpit i tu też było by fajnie gdybyśmy mieli na nim tylko to co możemy pokazad. Dobrą praktyką jest 
utworzenia na komputerze dodatkowego konta użytkownika z czystym pulpitem i korzystanie w czasie 
wykładu właśnie z tego konta.   
 

Zanim połączymy się zadbajmy o odpowiednie ustawienie kamerki. Dobrym rozwiązaniem jest 
kamera zewnętrzna. W laptopie owszem mamy kamerę i mikrofon, ale w większości nie są one dobrej 
jakości, a poza tym trudno jest ustawid ekran laptopa w takiej pozycji aby zapewniał nam jednocześnie 
dobra obserwację ekranu i jednocześnie wypozycjonowanie emitowanego obrazu z kamery. Zewnetrzna 
kamera USB nie jest jednak konieczna – to tylko wygoda.  

   
Dołączanie do spotkania zorganizowanego przez wykładowcę możliwe jest tylko wtedy gdy 

wykładowca uruchomi spotkanie wykorzystując wcześniej otrzymany link (adres URL). 
 

Udostępniony link (adres URL) klikamy lub wklejamy do go paska adresu przeglądarki. Na 
komputerze stacjonarnym lub laptopie: 
 
 jeśli mamy już zainstalowaną aplikację system wykryje, czy jest zainstalowana aplikacja (klient) 

Webex Meetings i zaproponuje dołączenie do spotkania w tej aplikacji. Jeśli aplikacja nie jest 
zainstalowana można ją pobrad i zainstalowad i dołączyd do spotkania w aplikacji. 

 
 jeśli nie mamy jeszcze zainstalowanej na komputerze aplikacji Webex Meetings nie musimy jej 

instalowad tylko dołączyd do spotkanie przez przeglądarkę internetową. W tym celu na 
wyświetlonej w oknie przeglądarki stronie odszukujemy link „Join from your browser” 

 

   
 

   
Może się zdarzyd, że przeglądarka zgłosi ostrzeżenie, że jest wykonywane przekierowanie - w tej sytuacji 
potwierdzamy, że chcemy przejśd do tej strony.   
 


