
Instalacja Unity 

Przygotowanie 

Proszę się upewnić, że instalacja zostanie wykonana na koncie administratora. Zdaję się, że na zwykłym koncie 

użytkownika pewne funkcjonalności nie działają do końca poprawnie. 

Przedstawione kroki mogą się różnić w przypadku wydania nowej wersji instalatora lub narzędzi Unity. 

Instalacja Unity Hub 

1. Wchodzimy na stronę https://unity3d.com/get-unity/download 

2. Na stronie wybieramy „Download Unit Hub” 

 
3. Rozpocznie się proces pobierania 

 

4. Po zakończeniu pobierania uruchamiamy plik instalacyjny 

5. Na początku należy zaakceptować Umowę licencyjną klikając „Zgadzam się” 

 
 

https://unity3d.com/get-unity/download


6. W kolejnym kroku można zmienić ścieżkę instalacji (ale nie trzeba) i klikamy „Zainstaluj” 

 
 

7. Czekamy na zakończenie instalacji 

 
 

8. Po zainstalowaniu zostawiamy zaznaczoną opcję „Uruchom Unity Hub” i klikamy „Zakończ” 

 



Instalacja Unity 
1. Jeśli poprzedni etap został wykonany poprawnie Unity Hub powinien się uruchomić, a jeśli nie to 

wystarczy znaleźć go w Menu Start 

 
 

2. Pojawia się okno w którym po lewej stronie wybieramy „Installs” 

 
 

3. Jeśli Unity nie było wcześniej zainstalowane okno będzie wyglądać tak: 

 



4. Klikamy na „ADD” w prawym, górnym rogu 

 
 

5. Wybieramy wersję „Unity 2020.1.10f1” i klikamy NEXT 

 
 

6. Na kolejnej stronie należy zaznaczyć „Microsoft Visual Studio Community 2019”, które będzie potrzebne 

do edycji kodu. 

 
 

7. Przed rozpoczęciem pobierania Unity zostaniemy jeszcze poproszeni o zaakceptowanie licencji Visual 

Studio 2019. Najpierw zaznaczamy pole, że przeczytaliśmy, a potem „DONE”. 



 
 

8. Teraz w Installs powinien pojawić się nowy kafelek, który będzie podpisany jaką wersję instalujemy 

 
 

9. Po zakończeniu instalacji niebieski pasek na górze kafelka zniknie. 

  



Licencja 
Do korzystania z Unity potrzebna jest specjalna licencja, którą każdy może uzyskać całkowicie za darmo, ale należy 

utworzyć konto Unity lub zalogować się do Google / Facebook, aby potwierdzić tożsamość. 

1. Otwieramy Unity Hub i klikamy jak na obrazku 

 
 

2. Wybieramy tutaj sposób logowania 

 
 

3. Po zalogowaniu powinna się pojawić opcja „Manage License” 

 



4. Jeśli nie ma pokazanej żadnej licencji jak poniżej to należy taką uzyskać klikając na „ACTIVATE NEW LICENSE” 

 
 

5. Wybieramy opcję „Unity Personal” >” I don’t use Unity..” , a potem klikamy „DONE”. 

 
 

6. Jeśli proces aktywacji się uda to licencja pojawi się. Przykładowo: 

 



7. Do pierwszej strony Unity Hub należy wrócić strzałką w lewym, górnym rogu 

 


