
INSTRUKCJA PODŁ ĄCZENIA UCZESTNIKA DO WYKŁADÓW ZDALNYCH 
 
 
Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia – 
uczestnika projektu – bezpłatnego programu Microsoft Lync 2010 Attendee.  
 

1. Instrukcja pobrania i instalacji programu Micros oft Lync 2010 Attendee. 

1.1. W celu pobrania oprogramowania Microsoft Lync 2010 Attenedee naleŜy kliknąć 
odpowiedni link: 

1.1.1. JeŜeli uŜytkownik komputera zalogowany jest jako administrator systemu: 
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=1772A5AD-
9688-4861-8387-EC30411BF455 

1.1.2. JeŜeli uŜytkownik komputera zalogowany jest jako uŜytkownik systemu z 
moŜliwością instalowania oprogramowania na komputerze: 
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=68A3CA04-
A058-4E47-98EA-9E9AF7EBD6E3  

1.2. Na wyświetlonej stronie naleŜy kliknąć przycisk Download, aby uruchomić okno 
pobierania oprogramowania.  

 

  



1.3. Kliknięcie przycisku Uruchom rozpocznie proces pobierania, a następnie instalacji. 

  

1.4. Aby uruchomić proces instalacji naleŜy po zakończeniu procesu pobierania 
ponownie kliknąć przycisk Uruchom. 

  

1.5. Zaznaczamy potwierdzenie przeczytania i akceptacji warunków umowy licencyjnej, a 
następnie klikamy przycisk Install.  

 

1.6. Po zakończeniu procesu instalacji klikamy przycisk Finish. 



2. Instrukcja podł ączania u Ŝytkownika do wykładów on-line. 

2.1. Kliknąć link do wykładu. 

2.2. W oknie programu Microsoft Lync 2010 Attendee przy wskazanej opcji Dołącz jako 
gość, wpisz swoje imię i nazwisko w pole Wyświetlana nazwa, a następnie kliknij 
przycisk Dołącz. 

 

2.3. Po podłączeniu do wykładu na ekranie komputera wyświetlone zostanie okno 
programu, w którym widoczne będą treści wykładu, obraz z kamery wykładowcy oraz 
moŜliwe będzie usłyszenie wykładowcy. 

  



2.4. JeŜeli aplikacja Microsoft Lync 2010 Attendee nie została jeszcze zainstalowana na 
komputerze uczestnika wykładu to po kliknięciu linku do wykładu wyświetlone 
zostanie okno przeglądarki internetowej, w którym uŜytkownik moŜe wskazać jeden z 
3 sposobów podłączenia się do wykładu: 

2.4.1. za pomocą przeglądarki internetowej (tryb bez audio i video),  

2.4.2. za pomocą aplikacji Microsoft Lync 2010 Attendee – wybranie tej opcji 
powoduje pobranie i zainstalowanie aplikacji (zalecane rozwi ązanie! ).  

2.4.3. za pomocą aplikacji Microsoft Office Communicator 2007. W takim wypadku 
naleŜy liczyć się z moŜliwością pojawienia się problemów z podłączeniem, a 
następnie korzystaniem z wykładu on-line. 

 

 

W razie problemów z odbiorem obrazu lub d źwięku w pierwszej kolejno ści sprawd ź 
ustawienia odpowiednich urz ądzeń na swoim komputerze. 

 


