
Instrukcja dla uczniów 

Logowanie do platformy Google Classroom krok po kroku: 

1. Otwieramy przeglądarkę internetową. 

2. Wchodzimy na stronę www.google.com 

3. Klikamy w prawym górnym rogu- zaloguj się 

 
4. W okienku wybierz konto klikamy : „użyj innego konta”: 

 
i wpisujemy nasz adres e-mail podany przez wychowawcę klasy. 

5. Wpisujemy hasło: te dziwne znaczki i literki (przy pierwszym logowaniu prosi o zmianę 

hasła). 

6. Po zalogowaniu w prawym górnym rogu są Aplikacje Google (9 małych kropek)- 

klikamy i wybieramy Classroom. 

                     
 

 

7. Jeśli po wejściu w aplikacje nie widzimy Classroom, należy najpierw wejść w Gmail,  

później ponownie w aplikacjach wybrać Classroom. 

http://www.google.com/


 
8. Google Classroom wita nas i pyta o rolę. Klikamy „jestem uczniem”.  

 
 

9. I gotowe! 

10. Na razie widoczny jest jedynie panel. Po zaproszeniu przez nauczycieli do lekcji 

 i zaakceptowaniu ich będą widoczne poszczególne zajęcia. 

Jeśli ktoś woli oglądać, tutaj filmik z instrukcją logowania do Google Classroom: 

https://www.youtube.com/watch?v=9TJWtJ4F4wI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9TJWtJ4F4wI


Dołączanie do zajęć w Google Classroom 

Sposób 1- preferowany 

1. Logujemy się na nasze konto Google (wg poprzedniej instrukcji). 

2. Wybieramy z aplikacji Google Classroom: 

 
 

 

3. W naszym panelu, pojawiają się zajęcia, na które zostaliśmy zaproszeni. 

 
4. Klikamy i wybieramy opcję „dołącz”. 

5. Gotowe! Dołączyłeś do klasy. Teraz możesz na bieżąco śledzić  kolejne lekcje. 

6. Uwaga- zajęcia będą widoczne dla Was dopiero po dodaniu ich przez nauczyciela 

 i zaproszeniu uczniów. Jeśli nie widzicie na razie żadnych zajęć- spokojnie. 

Poczekajcie, aż nauczyciel je doda  

 



Sposób 2 

 

1. Logujemy się na konto Google (według poprzedniej instrukcji). 

2. Wchodzimy w Aplikacje Google (9 czarnych kopek). Wybieramy aplikację Gmail. 

 

3. Odszukujemy wiadomość o tytule: „Zaproszenie do zajęć:…” 

Np.: „Zaproszenie do zajęć: Matematyka klasa 8a”- jest to wiadomość z 

zaproszeniem wysłana od Twojego nauczyciela przedmiotu. 

4. Wchodzimy w wiadomość i klikamy niebieski przycisk: „dołącz”. 

 
5. I gotowe! Dołączyłeś do klasy. 

 

 

 

Powodzenia- to naprawdę proste  

 


