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Sklepy z aplikacjami, gdzie 
znajdziesz aplikację WhatsApp: 

Sklep 
Play 

App 
Store 



Zweryfikuj swój numer telefonu. 
Potwierdź go lub podaj poprawny. Na ten numer 
dostaniesz SMS z 6-cyfrowym kodem. 

Czy jest Twój numer telefonu? 

Jeśli nie – kliknij tutaj i zmień 
Jeśli tak –  
potwierdź OK 



Wpisz otrzymany SMS-em 6-cyfrowy kod we 
wskazanym miejscu. 



Ustaw swoje zdjęcie i opis (np. imię i nazwisko) 

Tu wstaw swoje zdjęcie 
(wybierzesz je z telefonu) 

Tu wpisz swoje imię i nazwisko 



Wybierz zdjęcie 
przez dotknięcie 

Wybierz 
katalog 

z interesującym zdjęciem 



Możesz przenieść do aplikacji kontakty ze swojego 
telefonu. W WhatsApp będą widoczni ci bliscy i znajomi, 
którzy mają zainstalowaną aplikację. 



Rozmowa 

CZATY 
(do komunikacji 
tekstowej) 

POŁĄCZENIA 
(do rozmów, 
także wideo) Kliknij osobę, 

do której chcesz 
napisać 



Wysyłanie zdjęć 

1. Kliknij ikonę 
aparatu, by przejść do 
trybu robienia zdjęć 

2a. Dotknij, by zrobić zdjęcie 
2b. Przytrzymaj, by nagrać film 



Wysyłanie zdjęć i filmów 
wykonanych wcześniej 

2. Wybierz katalog ze 
zdjęciami i filmami 
(np. Galeria) 

1. Wybierz ikonę 
załącznika 



Wysyłanie zdjęć – wybór fotografii 

Dotknięcie zdjęcia powoduje 
jego zaznaczenie, czego 

potwierdzeniem jest znaczek V 
 
Można wybrać wiele zdjęć 



Wysyłanie zdjęć 

Ta ikona zawsze 
oznacza Wyślij 



Rozmowa wzbogacona 
o zdjęcia i filmy 
ułatwia dzielenie się 
historiami i emocjami 



Rozmowy 

Zadzwoń 

Połącz 
wideo 

Dołącz do 
wideorozmowy 

Dołącz do rozmowy 



Zakończ rozmowę 



Wyłącz 
mikrofon 

Wyłącz kamerę 

Obróć kamerę Nie będziesz słyszana/ny 

Nie będziesz widziana/ny 

Widać będzie to, 
co za telefonem lub tabletem 



Messenger 



Messenger jest częścią 
Facebooka. 

CZATY – lista 
rozmów 
indywidualnych i 
grupowych 



W polu SZUKAJ wpisz imię i 
nazwisko osoby, z którą chcesz 
się skontaktować 

lub wybierz 
listę OSOBY  



AKTYWNI to osoby, 
które mają włączoną 
aplikację Messenger 
i prawdopodobnie 
szybko odczytają 
wysłany komunikat 

Dotknięcie nazwy 
rozmówcy otworzy 
okno dialogowe, w 
którym można pisać 
do znajomego 



W polu tekstowym wpisuje 
się treść wiadomości  Tekst można 

urozmaicić 
emotikonami 

Można także dodać zdjęcia czy GIF-y 



Do korespondencji można dodać załączniki: 

– kliknij + 

– wybierz „Dodaj załączniki” 

– znajdź katalog 
i wybierz plik 



Zadzwoń 

Znajdź słowo 
w konwersacji 

Nawiąż połączenie wideo 



Rozmowa wideo 

Włącz/wyłącz kamerę 

Obróć kamerę 
Włącz/wyłącz 
mikrofon 

Zakończ 
rozmowę 

Ty 

Twój rozmówca 



Miłego komunikowania! 


