Moje konto G Suite – instrukcja
Twoja przygoda z kontem szkolnym G Suite dla Szkół i Uczelni – dla Ciebie jako
ucznia/uczennicy naszej szkoły konto to da wiele możliwości komunikacji, oraz pracy i
nauki. Możliwości z których skorzystasz są bardzo szerokie.

Jeśli chcesz zalogować się na swoje konto musisz posiadać swój adres
w domenie szkolnej zsjp2sokolowmlp.pl oraz hasło, które otrzymałeś/aś
od swojego nauczyciela wychowawcy:

Przykład:
Login: krzysztofkowalski@zsjp2sokolowmlp.pl
Hasło jadnorazowe: 3$-5%sD

Postępuj więc wg instrukcji:
1. Wejdź na stronę: https://myaccount.google.com
2. Kliknij: zaloguj się:

3. Wpisz swój adres e-mail, otrzymany od nauczyciela (tak jak w

przykładzie):

4. Wpisz swoje hasło jednorazowe.
Brawo jesteś zalogowany.

Jak korzystać z Google Meet na komputerze? –
lekcje online

Skoro trafiłeś na tę stronę, to znaczy, że zalogowałeś się już na
swoje konto szkolne G Suite dla Szkół i Uczelni – jeśli nie, to
najpierw zajrzyj do instrukcji jak się zalogować do konta szkolnego.
Jeśli jesteś tu nadal, to oznacza, że chcesz połączyć się przez aplikację
Google Meet, która umożliwia uczestniczenie w lekcji online prowadzonej
przez twojego nauczyciela. Co więc należy zrobić? To nic trudnego,
wykonaj kilka poniższych kroków!

Postępuj więc wg instrukcji:
1. Wejdź na stronę: https://myaccount.google.com
2. Kliknij: zaloguj się:

3. Brawo jesteś już zalogowany na swoim koncie G Suite.

4. Teraz kliknij w prawym górnym rogu obok na kwadrat z kropek, a później
wyszukaj ikonki Meet:

Jak korzystać z Hangouts Meet – aplikacja na
telefon – lekcje online

Skoro trafiłeś na tę stronę, to znaczy, że zalogowałeś się już na
swoje konto szkolne G Suite dla Szkół i Uczelni – jeśli nie, to
najpierw zajrzyj do instrukcji jak się zalogować do konta szkolnego.
Jeśli jesteś tu nadal, to oznacza, że chcesz połączyć się przez
aplikację Hangouts Meet na telefonie, która umożliwia uczestniczenie w

lekcji online prowadzonej przez twojego nauczyciela. Co więc należy
zrobić? To nic trudnego, wykonaj kilka poniższych kroków!

Postępuj więc wg instrukcji:
1. Wejdź na stronę i pobierz aplikację: Aplikacja w Google Play
2. Pamiętaj, aby korzystać z aplikacji musisz mieć aktywne konto
szkolne zaloguj się do niego w telefonie. To nic trudnego, wystarczy
wejść w ustawienia konta i kliknąć dodaj nowe konto Google.
3. Obrazki udostępnione na stronie – umożliwiają pobranie

oprogramowania G Suite – Google Meet i są pobrane z tej strony.

