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Aplikacja MS Teams

1. Udział w wideokonferencji będzie możliwy jedynie za 
pośrednictwem oprogramowania MS Teams dostępnego na stronie 
producenta oprogramowania.

Zalecamy do korzystania z wersji 
aplikacji zainstalowanej na 
komputerze. Wersja 
przeglądarkowa MS Teams nie 
zawsze działa poprawnie.



Konferencja w MS Teams

1. Konferencja odbywa się za 
pośrednictwem specjalnie 
założonego zespołu „Elektroanaliza 
w Teorii i Praktyce” na platformie 
MS Teams.

2. Dostęp do zespołu będzie możliwy 
poprzez zaproszenie rozesłane na 
adres email podany w podczas 
rejestracji.



Ekran zespołu Elektroanaliza w Teorii i 
Praktyce
Panel główny zespołu konferencji:
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1. Wszystkie prezentacje 
odbywają się na kanale 
„Ogólnym” zespołu.

2. Oprócz udziału w samej 
wideokonferencji można 
prowadzić tutaj także 
konwersacje tekstową. 



Dołączanie do wideokonferencji (1)

1. Aby dołączyć do 
rozpoczętej 
wideokonferencji 
należy kliknąć 
przycisk „Dołącz” 
dostępny na 
ekranie głównym 
zespołu.
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Dołączanie do wideokonferencji (2)

2. Dołączając należy 
wyłączyć kamerę i 
wyciszyć mikrofon.

3. Aby potwierdzić 
dołączenie należy 
kliknąć przycisk 
„Dołącz teraz”.
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Dołączanie do wideokonferencji (3)

4. Po dołączeniu 
ukaże się ekran 
wideokonferencji 
wraz z widocznym 
paskiem narzędzi 
MS Teams.

Ekran wideokonferencji może się nieco różnić od powyższego w zależności od liczby uczestników



Wygłaszanie prezentacji (1)

Aby wygłosić prezentację należy:

1. Uruchomić prezentację w 
PowerPoint na swoim 
komputerze,

2. Włączyć mikrofon i kamerę (na 
pasku narzędzi MS Teams),

3. Włączyć udostępnianie (na 
pasku narzędzi MS Teams),

Pasek narzędzi MS Teams
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Wygłaszanie prezentacji (2)

4. Wybrać z listy otwartych „Okien” swoją prezentację. Jeżeli prezentacji 
nie ma na tej liści (np. została otwarta już po dołączeniu do 
wideokonferencji) można:
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a. skorzystać z opcji udostępniania 
„Pulpitu”, która przechwytuje 
obraz ze wszystkiego co 
aktualnie wyświetlamy na 
ekranie komputera (w tym także 
prezentacje),

b. skorzystać z opcji „Przeglądaj” 
(tuż obok napisu PowerPoint) i 
wybrać prezentację z dysku 
(koniecznie musi to być plik 
PowerPointa). Po załadowaniu 
powinna ukazać się prezentacja, 4b



Wygłaszanie prezentacji (3)

5. Przejść do okna prezentacji 
i uruchomić ją na pełnym 
ekranie,

6. Wygłosić prezentację,

7. Po prezentacji odbędzie się 
dyskusja,

8. Po zakończeniu dyskusji 
należy wyłączyć mikrofon, 
kamerę i udostępnianie 
ekranu (na pasku narzędzi 
MS Teams).
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Pasek narzędzi MS Teams

Przykładowa prezentacja

8



Dyskusja po prezentacji

1. Aby zabrać głos w dyskusji 
należy skorzystać z opcji 
podniesionej ręki (na pasku 
narzędzi MS Teams),

2. Włączyć mikrofon i kamerę (na 
pasku narzędzi MS Teams) -
zadać pytanie, 

3. Po zakończonej dyskusji należy 
ponownie wyłączyć mikrofon i 
kamerę.
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Pasek narzędzi MS Teams



Uwaga

W każdej chwili trwania spotkania można je opuścić i ponownie 
dołączyć w dowolnym momencie.


