
 
Instrukcja korzystania z platformy zdalnego nauczania 

Microsoft  Teams dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Microsoft Teams i inne rozwiązania Microsoft Office 365 A1 stworzone dla 

edukacji umożliwiają uczniom swobodną i zdalną naukę. Materiały i zadania 

mogą zostać udostępnione w trybie online, a uczniowie i nauczyciele 

współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają 

zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną.  

Każdy uczeń ma utworzone swoje szkolne konto na platformie. Dzięki niemu 

może uzyskać dostęp do wszystkich swoich plików w jednym miejscu za 

pomocą chmury. Może udostępniać pliki w razie potrzeby bez gubienia się 

w łańcuchach poczty e-mail lub współpracować w tym samym czasie. W ten 

sposób może pozostawać w kontakcie z innymi uczniami i nauczycielami 

w szkole i wiedzieć, że wszystko, czego potrzebuje, znajduje się na kopii 

zapasowej i jest dostępne niezależnie od tego, czy jest w klasie, czy też nie.  

Login i hasło startowe dla każdego ucznia zostało przesłane za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego Librus. 

2. PIERWSZE LOGOWANIE DO SZKOLNEGO KONTA MICROSOFT  

2.1. Za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej otwórz stronę 

portal.office.com.  W polu Adres e-mail, telefon lub Skype wpisz swój 

login, a następnie kliknij przycisk Dalej  

 

  

https://office.com/
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2.2. W polu Hasło wpisz swoje hasło startowe i kliknij przycisk Zaloguj. 

 

2.3. Przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła.  

W polu Bieżące hasło wpisz znane Ci hasło startowe. 
W polu Nowe hasło wpisz swoje nowe hasło i powtórz je w polu 
Potwierdź hasło (nowe hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków, 
zawierać cyfrę, wielkie i małe litery oraz znak specjalny). 
Aby zapisać wprowadzone zmiany kliknij przycisk Zaloguj.  

 

2.4. Jeśli chcesz aby w dalszej pracy, system wyświetlał mniej monitów 

o zalogowanie się, w kolejnym oknie zaznacz Nie pokazuj ponownie, 

a następnie kliknij przycisk Tak.  
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2.5. Po poprawnym zalogowaniu zobaczysz okno powitalne. Dokończ 

procedurę pierwszego uruchomienia. Po jej zakończeniu pojawi się 

okno dostępnych aplikacji. 

 

 

  

 

 

3. ROZPOCZĘCIE PRACY Z APLIKACJĄ TEAMS . 

3.1. Kliknij ikonkę Teams. 

3.2. Jeżeli chcesz zainstalować aplikację na swoim komputerze kliknij 

przycisk Pobierz aplikację systemu Windows. Jeżeli chcesz korzystać z 

aplikacji z poziomu przeglądarki, kliknij odnośnik Zamiast tego użyj 

aplikacji internetowej. Zalecamy używanie aplikacji internetowej. 
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3.3. W oknie aplikacji Teams zobaczysz zespoły, w których będziesz mógł 

pracować. Ilość i składy zespołów odpowiadają klasom lub grupom 

z dziennika elektronicznego Librus. Nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia zarządzają swoimi zespołami. 

 

Kliknij po lewej stronie ikonkę Zespoły, aby sprawdzić do jakich 

zespołów masz dostęp. Zasady pracy są bardzo podobne do znanych 

portali społecznościowych.  

3.4. Menu górne zespołu daje dostęp do kanału ogólnego, wspólnych 

plików, notesów zajęć, zadawanie, odbieranie i ocenianie zadań oraz 

udostępnianie różnych materiałów dydaktycznych. Notes zajęć może 

służyć jako wirtualny zeszyt ucznia. 
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4. APLIKACJE MICROSOFT TEAMS. 

4.1. Lista dostępnych aplikacji. Naciśnij ikonę (kropki) w lewym górnym rogu 

okna Teams. 

 

Po naciśnięciu „kropkowanej” ikony zobaczysz ikony dostępnych 

aplikacji. Na każdej z nich można niezależnie pracować. 

 

 

  
 

Dyrekcja szkoły zaprasza wszystkich uczniów 

i nauczycieli do maksymalnego wykorzystania 

swoich umiejętności i możliwości platformy 

w zdalnym procesie edukacyjnym.  


