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BigBlueButton (dalej BBB) jest usługą konferencyjną wykorzystującą przeglądarkę internetową w 

komputerach i smartfonach. Oba typy urządzeń mogą być wykorzystywane do udziału w spotkaniach. 

Poniższa instrukcja wykorzystuje obrazy BBB w przeglądarce FireFox na systemie Windows 10. Mogą 

być pewne znaczące różnice przy korzystaniu z urządzeń działających pod innym systemem 

operacyjnym (OS Mac, Android). BBB nie wymaga to instalacji żadnych programów. 

Jak uczestniczyć w spotkaniu przez BBB? 
Aby uruchomić spotkanie należy tworzyć link do pokoju otrzymany od nauczyciela lub starosty roku.  

Link ma postać:               https://bbb.umed.wroc.pl/b/xxx-yyy-zzz 

Po otwarciu w przeglądarce internetowej pojawi się okno dołączania do spotkania. Proszę podać 

imię, nazwisko i numer indeksu jako login, a następnie kliknąć „Dołącz”. 

 

Jeśli organizator spotkania w ustawieniach pokoju ustawił „poczekalnię”, zobaczysz podobny 

komunikat do czasu wpuszczenia cię do pokoju. 
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W następnych krokach program zapyta o sposób uczestnictwa: „Używam mikrofonu”, „Tylko 

słucham”.  

 

Po wybraniu opcji „Używam mikrofonu” przeprowadzany jest krótki test mikrofonu. Proszę wybrać 

pasującą odpowiedź. W zależności od ustawień prywatności komputera i przeglądarki, mogą pojawić 

się zapytania o dostęp do mikrofonu. Proszę udzielić zgody na taki dostęp. 

 

Program informuje głosem i komunikatem tekstowym w prawym rogu ekranu o rozpoczęciu spotkania. 

Powiadomi także, gdy jest się jedyną osobą biorącą udział w spotkaniu.   
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Co jest czym w aktywnym spotkaniu na BBB? 
Ekran spotkania na BBB standardowo podzielony jest na kilka obszarów, które zostaną omówiona 

poniżej ilustracji przykładowego spotkania. 

Po uruchomieniu nowego spotkania ekran podzielony jest na trzy części: pole uczestników, pole 

aktywności, pole prezentacji. Pozostałe elementy są również zaznaczone czerwonymi prostokątami 

na ilustracji poniżej. 

 

 

1. Pole uczestników: lista obecnych, czat publiczny, wspólne notatki, inne 

2. Pole aktywności pojawia się gdy jedna z powyższych aktywności jest użytkowana. To pole 

można schować (i powiększyć pole prezentacji) przez kliknięcie na nazwie np. „< Czat 

publiczny”. 

3. Pole prezentacji jest dzielone między prezentację a widok z kamer uczestników 

4. Zamknij/otwórz listę uczestników 

5. Rozpocznij/przerwij nagrywanie 

6. Opcje (w tym zakończenie spotkania)  

7. przycisk Akcji (dostępne dla prelegenta, Patrz: Jak pokazać prezentację?) 

8. Wł. /wył. Mikrofon  

9. Odłącz dźwięk 

10. Wł./wył. Kamerę  

11. Wł./wył. Udostępniania ekranu (dostępne dla prelegenta) 
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Jak pokazać prezentację? 

Aby załączyć prezentację do spotkania osoba o statusie prelegenta (organizator lub osoba wskazana 

przeze organizatora) może wykorzystać przycisk „+” (akcje) w lewym dolnym narożniku pola 

prezentacji. Kliknięcie rozwija menu z trzema opcjami poleceń. „Prześlij prezentację” otwiera nowe 
okno ładowania prezentacji (opis niżej). 

 

Po wybraniu polecenia prześlij prezentację otwiera się nowy widok aktywnych prezentacji. Nową 

prezentację można przygotować do dołączenia do spotkania przez przeciągnięcie ikony pliku we 

wskazane pole lub poprzez przeglądanie plików - kliknięcie na link otwiera okienko przeglądania. 

 
Wybrana prezentacja pojawi się wśród dostępnych. Dla każdej z nich po lewej prawej stronie dostępne 

są trzy opcje oznaczone ideogramami, od lewej: zezwól na pobieranie przez uczestników, uaktywnij 

wybrany plik, usuń prezentację. Aby wybrać prezentację od pokazu, proszę kliknąć na kółko – 

prezentacja będzie aktywna. Następnie niebieski przycisk na górze strony zatwierdza wybór. 

 

WAŻNE: prezentacje tylko w formacie PDF. Inne formaty, np. .ppt (PowerPoint) zostaną 

przetransformowane na PDF, może to powodować straty i przesunięcia obiektów. Nie polecam 

transformowania prezentacji PowerPoint (.ppt, .pptx) zawierających animacje. Po zatwierdzeniu 

wybranej prezentacji po chwili (może być dłuższej jeśli plik większy) pojawi się ona w polu prezentacji 

BBB.  



6 
 

Nawigacja prezentacji 

Wybrana prezentacja pojawia się w polu prezentacji. Na dole pod nią znajdują się aktywne przyciski 

sterowania prezentacją. 

 

 

Opis Narzędzi Nawigacji: 

1. Poprzedni / Następny slajd 

2. Numer slajdu i szybki wybór slajdu 

3. Pomniejszanie/powiększanie oraz skala powiększenia 

4. Wł./wył. Dopasowanie do szerokości ekranu 

5. Wł./wył. Tryb pełnoekranowy 

Przydatne: tryb pełnoekranowy można wyłączyć tym samym przyciskiem lub klawiszem Esc. Zdarza 

się czasem, że ekran po powrocie do trybu normalnego nie pokazuje narzędzi na dole strony. W tym 

przypadku pomaga kliknięcie na polecenie „Maksymalizuj” / „Przywróć w dół” – oba to środkowy 

symbol w górnym prawym narożniku (w Windows10: okręgi na ilustracji poniżej). 

   

 

Prelegent po prawej stronie slajdu ma do dyspozycji narzędzia anotacji pozwalające wzbogacić 

prezentację o dodatkowe ilustracje, podkreślenia czy podpisy.  

 

1. narzędzia anotacji 

2. cofnij ostatnio dodaną anotację 

3. usuń wszystkie własne anotacje 

4. udostępnij anotację słuchaczowi 

Narzędzia anotacji prezentacji zawierają (od lewej): pisanie, rysowanie prostych, rysowanie okręgów, 

rysowanie trójkątów, rysowanie prostokątów, swobodne rysowanie, chwytanie. Po wybraniu którejś 

z tych opcji pojawią się dodatkowe narzędzia grubości kreski i koloru.  

Udostępniania umożliwia wspólną anotację z wybranym uczestnikiem 
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Jak zakończyć pracę z BBB? 
 

W lewym górnym rogu symbol trzech kropek otwiera menu. Aby poprawnie zakończyć spotkanie, 

kliknij na „Zakończ spotkanie”. Po zakończeniu aktywnego spotkania zostaniesz przeniesiony do strony 

pokoju. 

 

 


