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Praca z dźwiękiem 

Jak nagrywać pliki dźwiękowe.  
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Klipy dźwiękowe mogą stanowić świetny dodatek do centralnego planu osobistego. 
Nagrywany głos może zakotwiczyć lub wzmocnić znaczenie tekstu i obrazów i 
uczynić wiadomość jaką chcesz przekazać bardziej efektywną i personalną. 

Jeśli chcesz nagrać klip audio aby dodać go do Twojej RIX Wiki, metoda będzie inna 
w zależności od tego jakiego urządzenia używasz. 

 

Wykorzystanie komputera  
 

Możesz nagrywać klipy audion na swoim komputerze I zapisać je 
jako pliki mp3 wykorzystując do tego darmowy program o nazwie 
Audacity. Przejrzyj 2 poradniki opisujące instalację I wykorzystanie program 
Audacity. 
  

Użycie Androida lub urządzenia z IOS (iPhone lub iPad) 
 

Możesz nagrać klipy audio wykorzystując szeroką gamę dostępnych programów dla 
urządzeń z IOS lub Androidem, z których wiele jest darmowych lub posiada 
darmowe wersje. Wykorzystaj program do nagrania dźwięku, zapisz jako plik mp3 i 
wgraj plik do swojego Dropboxa (lub innego miejsca w chmurze) 
  
Różne programy do nagrywania dźwięków wyglądają inaczej I mają różne 
specyficzne cechy, niemniej jednak podstawowy process nagrywania I zapisu 
dźwięków będzie taki sam dla większości aplikacji. 
  
W tym poradniku, pokażemy jak nagrywać klipy audio wykorzystując  darmowy 
program dla IOS oraz android (Hi-Q MP3 Rec App) Obydwa programy dostępne są 
jako wersje darmowe I są proste w obsłudze.  
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Nagrywanie dźwięku w IOS – MP3 Recorder App 
 

 

Otwórz aplikacje. Możesz 
zobaczyć zapytanie dotyczące 
dostępu do mikrofonu. Naciśnij 
‘OK’.  

 

W celu rozpoczęcia 
nagrywania naciśnij duży 
czerwony przycisk.  

Zobaczysz małe czerwone 
światełko I zegar na górze 
ekranu pokazujący długość 
nagrania  

W celu zatrzymania 
nagrywania ponownie naciśij 
duży czerwnoy przycisk (1). 

Aby zatrzymać nagrywanie, 
naciśnij przycisk stop (2). 
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Po nacisnięciu stop, program 
zapyta o nadanie nazwy 
plikowi I zapis dźwięku. Wpisz 
nazwę I naciśnij ok  

W celu przejrzenia I wysłania 
swoich zapisanych plików, 
naciśnij przycisk Media na 
środku ekranu. Zobaczysz 
wylistowane wszystkie 
zapisane przez siebie pliki 
dźwiękowe.  

Aby odsłuchać dźwięk lub 
przesłać dalej, wybierz plik z 
listy. Wybrany plik zostanie 
automatycznie uruchomiony.  

 

Advertising Banner 

 

Advertising Banner 
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Upewnij się, że widzisz plik, 
który chcesz wysłać, a 
następnie naciśnij przycisk 
„Wyślij”. Twój nagrany plik 
został właśnie wysłany do 
miejsca w chmurze, tak jak u 
nas w programie google docs.  

W celu przesłania klipu na 
Dropbox lub inne miejsce w  
chmurze, naciśnij przycisk 
wysyłania po prawej stronie. 

Otworyz to okno z wyborem 
metody wysyłki. Wybierz 
miejsce w którym chcesz 
umieścić klip, tak jak w 
naszym przykładzie 
wybraliśmy konto google. 

 

Advertising Banner 
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Nagrywanie dźwięku w Android – Hi-Q MP3 REC (Free) App 
 

 

 

 

 

  

Otwórz  aplikację. 
 
Aby rozpocząć nagranie, 
naciśnij czerwony przycisk na 
środku ekranu.  

W celu zatrzymania 
nagrywania naciśnij ten sam 
przycisk (1).  

W celu zakończenia 
nagrywania, naciśnij przycisk 
stop (2) po prawej stronie. 

 

1 
2 

Gdy zakończyyłeś nagranie I 
chcesz je odsłuchać lub 
wysłać naciśnij przycisk 
menuw lewym górnym rogu 
ekranu.  
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Zobaczysz teraz listę 
wszystkich swoich zapisanych 
nagrań dźwiękowych. Wybierz 
jeden z nich w celu 
odsłuchania, edycji, lub 
wysłania. 

 

W celu wysłania pliku naciśnij 
przycisk “wyślij/share” 

 

Zobaczysz teraz listę różnych 
metody wysyłki pliku. Wybierz 
jeden z nich poprzez 
kliknięcie. W tym przykładzie 
używamy programu Google 
Drive. 
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Sprawdź czy szczegóły są 
prawidłowe, naciśnij przycisk 
zapisz, a Twój plik zostanie 
wysłany do programu 
umieszczonego w chmurze. 

 


