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WEBEX MEETINGS
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• Głównie dla osób posiadających konto MChE
- Nauczyciele uczestniczący w projekcie 
- Uczniowie uczestniczący w projekcie 
- Nauczyciele, którzy uzyskali konto MChE w ramach inicjatywy 

wsparcia zdalnego nauczania w związku  z zawieszeniem zajęć w 
szkołach

• Także dla osób nieposiadających konta MChE,  
zaproszonych do spotkań Webex Meetings
- Uczniowie korzystający z infrastruktury MChE w ramach inicjatywy 

wsparcia zdalnego nauczania w związku  z zawieszeniem zajęć w 
szkołach: osoby te nie logują się do systemu, lecz jedynie dołączają 
do spotkań, do których zostały zaproszone, wówczas korzystają z 
systemu niemal tak samo jak użytkownicy posiadający konto 
MChE. W instrukcji te osoby są nazywane gośćmi.

Dla kogo jest ta instrukcja?
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• Wersje

- Przez przeglądarkę internetową

- Aplikacja na komputer osobisty

- Aplikacja mobilna na smartfon (Android, iPhone)

Uruchomienie
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Wersja przez przeglądarkę

4



www.ki.agh.edu.pl © 2018 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i  Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie           5

• https://mche.webex.com

- Logowanie przez przycisk ‘Sign in’

Uruchomienie - przeglądarka

https://mche.webex.com/
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• Wpisujemy nasz adres w domenie MChE w formacie 
login@mche.edu.pl

(login przychodzi w wiadomości powitalnej po założeniu konta)

- np.: 

a.mickiewicz@mche.edu.pl

-klikamy ‘Next’

Uruchomienie - przeglądarka 

mailto:login@mche.edu.pl
mailto:a.mickiewicz@mche.edu.pl
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• Następuje przekierowanie na okno logowania do 
projektu MChE

• Wpisujemy login, bez domeny, np. ‘a.mickiewicz’

• Wpisujemy hasło, klikamy ‘Zaloguj’

Uruchomienie - przeglądarka
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• Przy pierwszym uruchomieniu pojawiają się 
wskazówki, które zamykamy klikając ‘Next’ oraz 
‘Done’

Pierwsze uruchomienie
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Ekran startowy (Home)
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• Podstawową funkcją Webex Meeting jest 
przeprowadzanie wideokonferencji (spotkań)

• Każdy użytkownik posiada swój pokój osobisty, 
którego identyfikatorem jest login

Spotkanie
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• Do spotkania Webex Meetings może dołączyć  się 
każdy (gość) nie wymaga to instalowania aplikacji, 
posiadania konta w MChE, ani żadnego innego 
konta, potrzebna jest tylko przeglądarka

• Każdemu możemy udostępnić odnośnik do naszego 
pokoju spotkań

• Odnośnik widoczny jest na ekranie startowym, np.:

https://mche.webex.com/meet/a.mickiewicz

Spotkanie

https://mche.webex.com/meet/a.mickiewicz
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• Uruchomienie spotkania

- Strzałka umożliwia wybranie połączenia przez przeglądarkę 

(web app) lub przez aplikację na komputer (desktop app) 
jeśli takowa jest zainstalowana

- Przycisk Start Meeting otwiera podgląd

pokoju personalnego, ale nie 

rozpoczyna jeszcze spotkania!

Spotkanie
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• Trzeba wyrazić zgodę na użycie mikrofonu i kamery 
w przeglądarce

• Wskazówki pomijamy przez przycisk ‘Skip’

Spotkanie
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Spotkanie

• Podgląd pokoju (jeszcze nie spotkanie)

- Widzimy podgląd widoku z kamery

- Mamy możliwość:

- zmiany ustawień 

kamery i mikrofonu

- wyłączenia kamery

- wyciszenia mikrofonu

- rozpoczęcia spotkania
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• Po kliknięciu w zielony przycisk ‘Start Meeting’ 
uruchamia się właściwe spotkanie, widok spotkania:

Spotkanie
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• W dolnej części ekranu znajduje się panel sterowania

• Panel jest automatycznie ukrywany, aby pojawił się 
znowu należy ruszyć myszką nad oknem przeglądarki

Spotkanie
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• Opcje spotkania (od lewej)

- Wyciszenie mikrofonu

- Wyłączenie kamery

- Nagrywanie

- Lista uczestników

- Chat

- Dodatkowe opcje (w tym ankiety oraz ustawienia)

- Opuszczenie spotkania

- Uwaga: w aplikacji na komputer jest dodatkowo opcja 
dzielenia ekranu (opisana w dalszej części)

Spotkanie
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• Lista uczestników (Participants)

- Pojawia się po prawej, pokazuje:

- zdjęcie profilowe lub inicjały 

- imię i nazwisko 

- sposób podłączenia (ikona słuchawek lub smartfona) 

- czy osoba ma włączoną kamerę (ikona kamery)

- czy osoba ma wyciszony mikrofon (ikona mikrofonu)

- kto jest gospodarzem i kto jest prezenterem

Spotkanie
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• Gospodarz (host)

- Osoba zakładająca spotkanie

- Ma pełne uprawnienia do wszystkiego w spotkaniu

- Oznaczony jako ‘host’

- Może nagrywać spotkanie na serwerze (na swoim koncie)

• Prezenter (presenter) 

- Oznaczony kulką przy zdjęciu/inicjałach

- Ma większe uprawnienia niż zwykły uczestnik

- Domyślnie prezenterem jest gospodarz, ale może przekazać 
tę funkcję komuś innemu

Spotkanie
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• Prezenter
- Ma dodatkowe uprawnienia, które działają w aplikacji na 

komputer (opisane dokładnie w dalszej części)
• Zakładanie ankiet

• Nagrywanie spotkań na dysku lokalnym

• Dzielenie ekranu/aplikacji/pliku/tablicy

- Może przekazać funkcję prezentera komuś innemu
• Przez przeciągnięcie kulki

• Przez kliknięcie na daną osobę na listę

• Uwaga: 
- rolę gospodarza też można przekazać 

komuś innemu (change role to host)

Spotkanie
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• Chat

- Pojawia się po prawej

- Umożliwia napisanie wiadomości 

widocznej dla wszystkich

- Można też napisać wiadomość 

prywatną przez przycisk na liście kontaktów

Spotkanie
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• Ankiety (Polling)

- W wersji przez przeglądarkę można 

jedynie uczestniczyć w ankietach, nie ma 

możliwości zakładania ankiet

- Więcej informacji o ankietach 

w dalszej części

Spotkanie
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• Zamknięcie spotkania (lock meeting)

- Opcja dostępna tylko dla gospodarza

- Pod przyciskiem dodatkowych opcji

- Uniemożliwia podłączenie się

bez zgody gospodarza

Spotkanie
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• Opuszczamy spotkanie przez krzyżyk (Leave)

- Gospodarz może zakończyć spotkanie dla wszystkich 

(End meeting)

- Lub opuścić spotkanie (Leave meeting) – wtedy musi ustalić 
nowego gospodarza (Host)

- Pozostali uczestnicy po prostu opuszczają spotkanie

Spotkanie
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• Po zakończeniu spotkania w przeglądarce wracamy 
do widoku strony startowej

• Po lewej znajduje się menu z dodatkowymi opcjami
- Home – strona startowa

- Meetings – planowanie spotkań

- Recordings – zapisane na serwerze nagrania

- Preferences – ustawienia

- Insights – statystyki spotkań

- Support – wsparcie techniczne

- Downloads – odnośnik do pobrania wersji na komputer

- Feedback – możliwość przesłania opinii do producenta

Wersja na przeglądarkę - opcje
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• Przycisk ‘Schedule’ na stronie startowej lub po 
wybraniu z menu bocznego strony ‘Meetings’

Planowanie spotkań
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• Widok planowania spotkania

Planowanie spotkań
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• Widok planowania spotkania

- Typ spotkania (Meeting type) ustawiamy na Webex
Meetings Pro Meeting

- Wpisujemy temat (topic)

- Wpisujemy hasło (password) – wymagane dla planowanego 
spotkania

- Wybieramy datę i godzinę rozpoczęcia

- Wpisujemy uczestników – można wpisać adresy e-mail 
dowolnych osób

- Wpisane osoby dostaną wiadomość z odnośnikiem do 
spotkania i hasłem 

Planowanie spotkań
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• Zaplanowane spotkania są widoczne na stronie 
startowej oraz stronie ‘Meetings’

Planowanie spotkań
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• W celu dołączenia do spotkania wklejamy link do 
spotkania w pole na górze strony startowej

• Dla osób z naszej organizacji wystarczy wpisać 
fragment imienia, nazwiska lub loginu – system 
wyświetli podpowiedzi

• Spotkanie nie rozpocznie się, dopóki nie będzie 
obecny właściciel pokoju

Dołączanie do spotkania
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Wersja na komputer osobisty

31



www.ki.agh.edu.pl © 2018 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i  Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie           32

• Aplikację na komputer można pobrać przez 
odnośniki w wersji przeglądarkowej, lub pod 
adresem: https://www.webex.com/downloads.html

• Logowanie wygląda podobnie jak w przypadku 
aplikacji przeglądarkowej

- W pierwszym oknie należy 

wpisać login z domeną, 

np. a.mickiewicz@mche.edu.pl

- W drugim oknie wpisujemy login 

bez domeny oraz hasło

Aplikacja na komputer osobisty

https://www.webex.com/downloads.html
mailto:a.mickiewicz@mche.edu.pl
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• Widok aplikacji
- Analogiczne elementy jak w wersji  

przeglądarkowej

- Adres pokoju

- Przycisk rozpoczęcia spotkania

‘Start meeting’

- Przycisk planowania spotkania

‘Schedule’

- Pole do wpisania adresu spotkania 

do którego chcemy dołączyć

‘ Join a Meeting’

Aplikacja na komputer osobisty
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• Po kliknięciu ‘Start meeting’ pojawia się widok pokoju 
(jeszcze nie spotkanie)

• Ustawienia tj. w wersji przeglądarkowej 

(kamera, mikrofon)

• Kolejny przycisk 

‘Start meeting’ rozpoczyna 

właściwe spotkanie

Spotkanie
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• Różnice w aplikacji na komputer w stosunku do 
wersji przeglądarkowej

- Tworzenie ankiet

- Dzielenie ekranu/okna/tablicy/pliku

Spotkanie



www.ki.agh.edu.pl © 2018 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i  Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie           36

• Ankiety (Polling)

- Pod przyciskiem dodatkowych opcji

- Tylko prezenter i gospodarz mogą 

utworzyć ankietę

- Prezenter i gospodarz nie biorą 

udziału w ankiecie, widzą wyniki

- Pozostali uczestnicy odpowiadają 

na pytania z ankiety

- Uwaga: nie są widoczne dla osób 

podpiętych przez terminal

Spotkanie
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• Ankiety

- Dodanie pytania ‘New’

- Dodanie odpowiedzi ‘Answer’

- Typy: wielokrotnego wyboru

z jedną lub wieloma odp. lub

krótka odp. tekstowa

- Otwarcie ankiety ‘Open Poll’

- Opcje (Options) – czas itp.

- Widać na bieżąco status

Spotkanie
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• Ankiety

- Można zbierać indywidualne odpowiedzi 

(ankieta nie jest wtedy anonimowa)

- Po zakończeniu można udostępnić lub zapisać wyniki

- Jest możliwość zapisania przygotowanych pytań i 
wykorzystania ich ponownie w kolejnym spotkaniu

Spotkanie
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• Dzielenie

- Tylko osoba mająca rolę prezentera lub gospodarza może 
rozpocząć dzielenie

- Możliwości dzielenia:
• Cały ekran 

• Pojedyncza aplikacja

• Plik (wyświetla stronami, np. pdf)

• Tablica – umożliwia rysowanie, można ją zapisać

- Narzędzia rysowania pojawiają się po lewej stronie

Spotkanie



www.ki.agh.edu.pl © 2018 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i  Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie           40

• Dzielenie

- Możliwość rysowania jest dostępna w każdym trybie 
dzielenia (ekranu / okna / tablicy / pliku)

- Można umożliwić rysowanie innym

- Wiele osób może rysować jednocześnie

- Po włączeniu dzielenia pojawia się dodatkowy pasek 
sterowania na górze ekranu (z włączonym autoukrywaniem)

Spotkanie
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• Pasek sterowania umożliwia m.in.:

- Zatrzymanie dzielenia (stop sharing) 

- Udostępnienie zdalnej kontroli nad myszką i klawiaturą

Spotkanie
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Pozostałe informacje

42
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• Dostępna na Android oraz iPhone

• Posiada interfejs oraz funkcjonalność zbliżone do 
wersji na komputer 

- można dzielić ekran

- nie ma możliwości zakładania ankiet

Wersja mobilna
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• Do wideokonferencji może się dołączyć dowolna 
osoba, którą zaprosimy przez wysłanie jej odnośnika

• Gość może dołączyć się zarówno przez przeglądarkę, 
jak i aplikację na komputer, jak i aplikację mobilną

• Goście mogą korzystać z funkcjonalności tak samo 
jak inni uczestnicy

Dołączanie gości
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• Webex Meetings

- Pokój osobisty do wideokonferencji

- Dowolna osoba może się podłączyć

- Funkcjonalność ankiet oraz dzielenia 
ekranu/aplikacji/plików/tablicy

Podsumowanie


