
 

 

 

Instrukcja pracy zdalnej z programem Google Meet 

Wprowadzenie 
Dokument ma na celu omówienie podstawowych zagadnień związanych z pracą z systemem Google 

Meet na potrzeby udziału online w konferencji SP2020. W dokumencie omówiono jedynie 

najważniejsze potrzebne do udziału w konferencji aspekty pracy z systemem Google Meet.  

Wymagania programowe i sprzętowe 
Praca z systemem wymaga użycia komputera z dobrej jakości, stabilnym połączeniem internetowym. 

Wymagania na przepustowość połączenia internetowego nie są wygórowane, praktycznie każde 

używane współcześnie łącze internetowe powinno zapewnić możliwość połączenia się i udziału w 

obradach. W przypadku niskiej jakości połączenia można wyłączyć kamerę. 

Do nawiązania połączenia z systemem Google Meet potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa. 

Praktycznie wszystkie używane przeglądarki internetowe pozwalają na bezproblemowe połączenie się 

i pracę w tym systemie. Zaleca się jednak użycie przeglądarki Google Chrome. Przeglądarka Google 

Chrome możliwa jest do pobrania i zainstalowania bez opłat z adresu 

https://www.google.com/intl/pl_pl/chrome/.  

Urządzenie z którego zostanie nawiązane połączenie z systemem Google Meet powinno być 

wyposażone w głośniki i mikrofon. Kamera internetowa nie jest wymagana do pracy w systemie Google 

Meet. Osoby, które preferują pracę bez prezentacji swojego wizerunku z kamery mogą ją po prostu 

wyłączyć podczas połączenia, co zostanie omówione w dalszej części dokumentu.  

Konto dostępowe 
Na potrzeby nawiązania połączenia dla wszystkich uczestników konferencji (poza pracownikami UZ) 

zostaną udostępnione specjalnie utworzone konta dostępowe do systemu Google Meet. Konta będą 

utworzone w domenie @g.wiea.uz.zgora.pl. Konta będą aktywne tylko na czas trwania konferencji 

SP2020 i po jej zakończeniu zostaną usunięte. Część osób posiada inne, prywatne lub służbowe konta 

w systemie Google ale nie zalecamy ich użycia ze względu na ograniczenia nakładane przez system 

Google Meet dla kont spoza domeny @g.wiea.uz.zgora.pl. Informacje o koncie dostępowym do 

systemu Google Meet zostaną przesłane do wszystkich uczestników za pomocą adresu email 

przekazanego podczas rejestracji uczestnika konferencji. 

Logowanie 
Ponieważ zalecanym do pracy kontem będzie konto w domenie @g.wiea.uz.zgora.pl zaleca się 

wylogowanie ze wszystkich uprzednio używanych kont Google. Użytkownik powinien zalogować się 

tylko raz używając konta w domenie @g.wiea.uz.zgora.pl.  

Logowanie do systemu polega na uruchomieniu przeglądarki internetowej (zaleca się Google Chrome) 

i wpisaniu adresu https://google.com w polu adresu w przeglądarce. Spowoduje to wyświetlenie 

https://www.google.com/intl/pl_pl/chrome/
https://google.com/
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strony serwisu Google. Za pomocą polecenia Zaloguj się ulokowanego po prawej stronie okna 

przeglądarki należy przejść do strony logowania. Na stronie logowania należy podać adres email 

otrzymany od organizatorów konferencji w domenie @g.wiea.uz.zgora.pl. Podczas pierwszego 

logowania mogą zostać wyświetlone standardowe informacje od serwisu Google. Fakt zalogowania 

sygnalizowany jest w przeglądarce symbolem użytkownika po prawej stronie okna.  

Dołączenie do obrad konferencji online 
W celu dołączenia do spotkania online należy po zalogowaniu do systemu Google za pomocą konta w 

domenie @g.wiea.uz.zgora.pl wpisać w polu adresu przeglądarki https://meet.google.com. 

Spowoduje to wyświetlenie strony serwisu Google Meet, podobnie jak na rysunku poniżej (obraz tła 

może się różnić).  

 

Dołączenie do obrad konferencji online polega na kliknięciu nazwy spotkania prezentowanego w oknie 

przeglądarki w prawej części ekranu. Każdy użytkownik zostanie zaproszony do spotkania i nie będzie 

potrzeby dołączania przez podawanie kodu spotkania. 

Udostępnienie mikrofonu i kamery 
Użytkownik, który do tej pory nie używał systemu Google Meet może zostać poproszony o 

udostępnienie kamery i mikrofonu w swoim urządzeniu dla przeglądarki, co może się objawiać jak na 

rysunku poniżej: 

 

 

 

https://meet.google.com/
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Do aktywnego udziału w spotkaniu wymagane jest wydanie zgody na wykorzystanie mikrofonu w 

urządzeniu i opcjonalnie kamery wideo. Przeglądarki w różny sposób wyświetlają pytanie o 

udostępnienie mikrofonu i kamery, np. jak na rysunkach poniżej.  

     

Ustawienia dotyczące dostępu systemu do mikrofonu i kamery można zmienić w dowolnym momencie 

po naciśnięciu symbolu graficznego w polu adresu przeglądarki.  

Dołączenie do spotkania 
Przed faktycznym dołączeniem do spotkania serwis Google Meet wyświetli stronę, gdzie będzie można 

sprawdzić działanie mikrofonu i kamery. Na stronie prezentowany jest obszar w którym może być 

wyświetlony obraz z kamery (jeśli jest włączona). W oknie widoczne są dwa aktywne okrągłe klawisze 

umożliwiające włączenie i wyłączenie mikrofonu i kamery. Można to także zrobić za pomocą skrótów 

klawiszowych CTRL+D (dźwięk) i CTRL+E (kamera). Jeśli urządzenie (mikrofon lub kamera) jest 

nieaktywne jest to sygnalizowane za pomocą czerwonego koloru tła danego klawisza polecenia, jak na 

rysunku poniżej: 

 

Udział w obradach 
Na stronie znajduje się klawisz Dołącz, który powoduje faktyczne dołączenie użytkownika do transmisji 

online z obrad konferencji. Po naciśnięciu klawisza Dołącz przeglądarka przeniesie użytkownika na 

stronę konferencji online, która będzie zawierać obraz transmitowany z kamery aktywnego 

użytkownika lub obraz z ekranu użytkownika, który aktualnie prowadzi prezentacje. Z głośników 

powinien być transmitowany przekaz dźwiękowy spotkania. Podczas normalnej rozmowy (bez 

prezentacji ekranu użytkownika) użytkownik, który aktualnie się wypowiada staje się aktywnym 

użytkownikiem, wyświetlany jest obraz z kamery aktywnego użytkownika lub jeśli kamera jest 

wyłączona wyświetlany jest symbol graficzny użytkownika (może to być zdjęcie ustawione w profilu 

konta Google), np. jak na rysunku poniżej: 
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Prowadzenie prezentacji 
Użytkownik referujący może wyświetlić ekran programu PowerPoint lub innego programu do 

prowadzenia prezentacji. W tym celu należy wywołać polecenie Zaprezentuj teraz w prawej, dolnej 

części ekranu przeglądarki. Spowoduje to wyświetlenie okna menu z wyborem rodzaju prezentacji:  

 

Możliwe jest wyświetlenie całej zawartości ekranu użytkownika w takiej postaci, jak ją widzi 

użytkownik komputera lub można wyświetlić tylko okno aplikacji do prowadzenia prezentacji, np. 

programu PowerPoint. Druga opcja pozwala ukryć prywatny ekran użytkownika referującego i pokazać 

tylko okno prezentacji. W celu uaktywnienia tylko okna prezentacji należy wcześniej uruchomić 

program do prezentacji, np. PowerPoint, otworzyć w nim plik prezentacji i uruchomić pokaz slajdów 

(F5). Po naciśnięciu klawisza Zaprezentuj teraz w oknie przeglądarki połączonej do serwisu Google 

Meet należy wybrać polecenie Okno, co spowoduje wyświetlenie okna listy wyboru aktywnego okna, 

gdzie należy wskazać okno programu pokazu prezentacji (np. PowerPoint). Okno wyboru może 

wyglądać podobnie do rysunku poniżej: 
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Po wybraniu okna prezentacji (w tym przypadku okna Pokaz slajdów programu PowerPoint) na ekranie 

zostanie wyświetlone okno prezentacji z dodatkowym obrazem informującym, że dana osoba 

udostępnia ten ekran dla potrzeb prezentacji, jak na poniższym rysunku:  

 

Osoba referująca może swobodnie operować programem prezentacji slajdów i zawartość ekranu jest 

wtedy prezentowana dla uczestników spotkania jako aktywny obraz. Naciśnięcie klawisza Zatrzymaj 

udostępnianie kończy pokaz slajdów i okno udostępnione przestaje być wyświetlana dla uczestników 

spotkania. Spotkanie wraca do trybu transmisji obrazu z kamery aktywnego użytkownika. 

Zakończenie udziału w transmisji 
Zakończenie udziału w transmisji możliwe jest po naciśnięciu klawisza rozłączenia pomiędzy klawiszem 

mikrofonu i kamery. Można również po prostu zamknąć okno przeglądarki. 

Inne polecenia 
W trakcie transmisji ze spotkania możliwe jest wywołanie menu transmisji, które wywołuje się 

klawiszem trzech kropek pionowych po prawej dolnej stronie ekranu. Spowoduje to wyświetlenie 

menu poleceń wśród których jest polecenie Zmień układ. Polecenie to umożliwia zmianę sposobu 

wyświetlania uczestników na ekranie spotkania. Można wybrać polecenie wyświetlenia wszystkich 

uczestników spotkania na jednym ekranie, co może być przydatne jeśli dany użytkownik chce widzieć 

wszystkich uczestników jednocześnie a nie tylko aktywnego rozmówcę. 

Każdy ekran rozmówcy można ‘przypiąć’ do okna głównego symbolem pinezki na środku co powoduje, 

że widać tylko ten ekran i nie będzie wtedy widać innych okien i prezentacji. Może się to stać niechcący 

podczas manipulowania myszką na ekranie. W takim przypadku aktywne okno trzeba ‘odpiąć’ 

symbolem pinezki na środku ekranu. 

 

Instrukcję opracował dr inż. Robert Szulim 


