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Do platformy Google Classroom



Witaj w 
platformie 

Google 
Classroom

Szkoły Muzycznej I stopnia
im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Domosławicach

Za moment zobaczysz kilka 
wskazówek, które poprowadzą Cię 
krok po kroku.

Będzie pokazany proces logowania 
się do platformy Google Classroom - 
Twojej nowej wirtualnej klasy.

Zaczynamy!



Logowanie się do systemu



01. Logowanie się

W przeglądarce wpisz 
adres:
www.gmail.com

Pojawi Ci się strona 
główna.

Następnie wybierz 
opcję „Zaloguj się”

Jeżeli korzystałeś już wcześniej 
z gmaila, wybierz opcję 
przełącz konto lub dodaj konto

Zaloguj się1

http://www.gmail.com


01. Logowanie się

1. Pojawi się ekran, 
gdzie trzeba 
wpisać adres 
e-mail 
dostarczony 
przez 
nauczyciela

2. Następnie kliknij 
przycisk „Dalej”

1

2



01. Logowanie się

1. Pojawi się ekran, 
gdzie trzeba 
wpisać 
tymczasowe 
hasło 
dostarczone 
przez 
nauczyciela

2. Następnie kliknij 
przycisk „Dalej”

1

2



01. Logowanie się

1. Przejdź do 
dolnego 
prawego rogu, 
aby zmienić 
język na polski, 
jeśli tekst jest w 
języku 
angielskim

2. Następnie kliknij 
przycisk 
„Akceptuję” 1

2

Akceptuję



01. Logowanie się

Zostaniesz 
poproszony o 
wprowadzenie 
swojego, prywatnego 
hasła, którym 
będziesz się logował

Zwróć uwagę, aby 
zapamiętać to hasło i 
aby było ono 
niepowtarzalne, znane 
tylko Tobie

1

2

Wprowadź 
hasło

Kliknij „Zmień 
hasło”



01. Logowanie się

Pojawi się ekran 
powitalny, gdzie 
musisz kliknąć „Dalej”

1

Kliknij „Dalej” 2
Kliknij „OK”



01. Logowanie się

GRATULACJE!!!

Jesteś już w G Suite 
Classroom Szkoły 
Muzycznej I stopnia 
im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w 
Domosławicach



Korzystanie z Classroom



02. Classroom

Teraz w górnym 
prawym rogu otwórz 
„Aplikacje” i naciśnij 
„Classroom”

Kliknij „Classroom”



02. Classroom

Następnie kliknij 
przycisk „Dalej”

Kliknij „Dalej”



02. Classroom

Wybierz swoją rolę: 
kliknij „Jestem 
uczniem”

Kliknij „Jestem uczniem”



02. Classroom

GRATULACJE!!!

Jesteś już na 
platformie Google 
Classroom!



02. Classroom - Widok zajęć

Jeśli nauczyciel dołączył Cię już 

wcześniej do klasy powinieneś 

zobaczyć swoje zajęcia i nacisnąć 

„Dołącz”

Jeśli nie widzisz zajęć, poproś 

nauczyciela o kod zajęć a następnie 

dodaj zajęcia przez wpisanie kodu 

zajęć i kliknięcie przycisku „Dołącz”



02. Classroom - Strumień

Wszystkie informacje 
odnośnie zajęć będą 
widoczne w 
zakładkach „Strumień” 
i „Zadania”

W razie jakichkolwiek 
pytań - skontaktuj się 
z nauczycielem



Do zobaczenia
na zajęciach!


