
Webex Teams
krótki poradnik dla uczniów.

Pobierz aplikację Webex Teams:

Na komputer, laptop lub Apple Mac:
 https://www.webex.com/downloads.html

na Iphone lub telefon z systemem Android: 

1. Otwórz App Store lub Google Play Store

2. Znajdź Webex Teams.

3. Pobierz i otwórz aplikację.

4. Wprowadź swój szkolny adres e-mail i
naciśnij Next.

5. Webex Teams wyśle Ci aktywacyjny e-
mail.

6. Postępuj zgodnie z poleceniami, aby stworzyć
hasło i zalogować się.

Dodaj zdjęcie profilowe:

1. Kliknij w swój obraz profilowy z inicjałami.

2. Kliknij w duży obraz profilowy.

3. Wyszukaj zdjęcie, którego chcesz użyć i dodaj je.

4. Kliknij w ekran, aby zapisać zmiany.

Bądź w kontakcie z klasą:

1. Znajdź ikonę Home.

2. Naciśnij ikonę Plus.

3. Wybierz Contact a Person i wpisz adres e-
mail lub imię osoby, z którą chcesz się
skontaktować.

4. Następnie napisz i wyślij wiadomość.

Aby ponownie napisać do tej osoby, wybierz 
jej imię z filtra People.

Oflaguj najważniejsze zadania lub pliki, 
których nie chcesz zgubić:

1. Najedź kursorem na wiadomość i kliknij w ikonę flagi.

2. Aby powrócić do oflagowanej wiadomości kliknij 
Search.

3. Wybierz Flags.

Kliknij ponownie w ikonę flagi w wiadomości, aby ją 
usunąć.

WYSYŁAJ WIADOMOŚCI

Możesz wysyłać wiadomości 1:1 
lub do grupy, możesz 

@oznaczyć jedną osobę lub 
wszystkich @All, żeby zwrócić 

ich uwagę. W łatwy sposób 
możesz załączać pliki, a nawet                
dodawać gify i emotikony dla 

zabawy.



Próbujesz sobie przypomnieć zaległe 
zadanie lub termin oddania pracy? Znajduj 
ludzi, przestrzenie, wiadomości i pliki.

1. Naciśnij Search.

2.  Wprowadź słowo klucz do tego czego szukasz.

Możesz łatwo filtrować wyniki wybierając 
Spaces(przestrzenie), Messages(wiadomości) lub 
Files(pliki).

Dołączanie do wirtualnej klasy:

Jeśli nie dasz rady dotrzeć do szkoły, Twój nauczyciel 
może połączyć się z Twoją Przestrzenią i wtedy 
rozpocząć lekcję. To oznacza, że możesz dołączyć do 
lekcji gdziekolwiek jesteś.

Kiedy rozpocznie się połączenie:
1.  Kliknij w okienko powiadomienia, w dowolnym

miejscu.

2. Kliknij w przycisk Start with video, aby dołączyć
do lekcji.

Zaplanowana, wirtualna lekcja:

1. Kliknij w okienko powiadomienia,
aby dołączyć do spotkania lub kliknij w 
przycisk Snooze, żeby dostać 
przypomnienie w momencie rozpoczęcia 
spotkania. Możesz też kliknąć krzyżyk i  
nie dostawać więcej powiadomień.

Powiadomienia, które kontrolujesz:

1.  Kliknij w swoje zdjęcie profilowe.

2. Wejdź w Status.

3.  Wybierz jak długo chcesz, aby Ci nie
przeszkadzać.

4. Kiedy będziesz gotowy, kliknij Off, żeby
zmienić swój status z powrotem na Active.

Carl Sinu
carlsinu@example.com

Status   Active 30 minutes ago  >

Preferences

Sign Out

20 minutes
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24 hours

Set a Do Not Disturb:

Join with video

Design Review
In 5 minutes
Colors in usage




