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Zakładanie konta na serwerze Discord 

 

1. Otwórz przeglądarkę internetową a następnie w polu adresu wpisz adres discord.com (1) i zatwierdź przyciskiem 
Enter na klawiaturze. Wejdziesz na stronę aplikacji.  
W kolejnym kroku kliknij raz w górnym prawym rogu przycisk Zaloguj się. (2) 

 

 

2. Zostaniesz przeniesiony/a do strony logowania. Możesz zalogować się do swojego konta jeśli już masz je 
założone na platformie. Jeżeli nie masz konta na Discord – kliknij na dole opcję Zarejestruj się. (3) 
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3. Wypełnij wszystkie pola. Adres e-mail wpisz taki, jakim się posługujesz (tam będziesz potwierdzał konto lub 
używał go do zresetowania hasła jeśli je zapomnisz). Nazwa użytkownika może być dowolnym Twoim Nickiem 
(pseudonimem). Hasło ustaw tak, abyś je zapamiętał/a i było zarazem bezpieczne. Datę urodzenia wpisz swoją 
prawdziwą lub wymyśl taką (jeśli nie chcesz podawać swojej prawdziwej) abyś miał/a co najmniej 21 lat. Jest to 
wiek pełnoletności w niektórych krajach. 
Po wszystkim zaznacz opcję, że zapoznałeś/łaś się z regulaminami i wciśnij przycisk Kontynuuj. (4) 

 

4. W kolejnym kroku zaznacz, że nie jesteś robotem (5). 
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5. Jeżeli pojawi się test obrazkowy – zaznacz wymagane obrazki zgodnie z poleceniem i wciśnij Zweryfikuj (6).  
Jeśli się nie pomyliłeś/łaś przejdziesz dalej, w przeciwnym wypadku będzie konieczność powtórzenia testu. 

 

 

6. Po założeniu konta zostaniesz przywitany/a zachęta do założenia własnego serwera. Nie jest nam to potrzebne, 
dlatego wciskamy krzyżyk w prawym górnym narożniku okienka (7). 
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7. Zostaniesz powitany oknem aplikacji. To już prawie koniec. Pozostaje tylko zweryfikowanie konta - o braku 
weryfikacji świadczy pomarańczowa belka na górze ekranu (8). 

 

 

8. Aby potwierdzić konto na Discordzie musimy zalogować się na pocztę (tą którą podaliśmy podczas rejestracji 
konta) i odszukać maila o tytule: Zweryfikuj adres e-mailowy dla Discorda. W mailu odszukujemy przycisk 
Potwierdź e-mail i wciśnij go (9). 
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9. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest poniższy ekran. Wciskamy przycisk Przejdź do Discorda (10). 

 

 

10. Znajdziemy się w gotowej do pracy potwierdzonej aplikacji opartej o przeglądarkę internetową. 

 

11. Aby w pełni uczestniczyć w zajęciach na platformie Discord, musisz się jeszcze przyłączyć do szkolnego serwera… 
ale o tym w następnym instruktarzu. 
 
 

UWAGA! Niniejsza instrukcja pokazuje w jaki sposób skorzystać z aplikacji opartej o przeglądarkę internetową, bez 
konieczności instalacji aplikacji na komputerze. Jeżeli chcesz jednak skorzystać z aplikacji - musisz założyć konto na 
serwerze jak w instrukcji a następnie zainstalować aplikację na komputerze i zalogować się na niej poprzez 
utworzone konto. 
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