
 

 

 

 

Uruchamianie i praca z platformą  
MS Teams   

 

Przewodnik dla rodziców i uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Wprowadzenie 
Niniejszy dokument stanowi przewodnik uruchamiania oprogramowania MS Teams, które jest 

platformą prowadzenia zajęć zdalnych. Przedstawione ekrany w niniejszej dokumentacji są w języku 

angielskim jednak, jeśli na swoich komputerach będą Państwo mieli ustawienie polskie, to wszystkie 

ekrany i komentarze na Państwa komputerach także będą w języku polskim. Wynika to z ustawień 

komputera autora dokumentacji      . 

2. Pierwsze uruchomienie 
Uruchamiamy przeglądarkę internetową (preferowane Google Chome lub Firefox) i wpisujemy w 

pasku adresu http://teams.microsoft.com. Pojawi się ekran logowania. 

 

Wpisujemy nazwę użytkownika, którą otrzymaliście Państwo ze szkoły i naciskamy klawisz Następny 

(Next).  

Nazwa użytkownika jest zawsze w formacie imie.nazwisko@szkolapitagoras.onmicrosoft.com. 

Następnie wpisujemy hasło (otrzymaliście je Państwo ze szkoły razem z nazwą użytkownika)  i 

zatwierdzamy klawiszem Zaloguj (Sign in) 

 

http://teams.microsoft.com/
mailto:imie.nazwisko@szkolapitagoras.onmicrosoft.com


Jeśli logujemy się po raz pierwszy, system wymusi zmianę hasła jak poniżej. Aby dokonać zmiany 

podajemy hasło obecne (current password), następnie podajemy nowe (New password) , które 

podajemy ponownie poniżej (Confirm password)  i logujemy się do systemu. 

 

  Pojawi się ekran o dodatkowym uwierzytelnieniu, zaznaczamy opcję pomiń (Skip for now) 

 

Pojawi się ekran MS Teams jak poniżej z możliwością wyboru pracy za pomocą aplikacji MS Teams lub 

wersji web (przeglądarka). Rekomendowanym rozwiązaniem jest praca w aplikacji, więc jeśli jest to 

możliwe, to wybieramy Pobierz aplikację (Get the Windows app) i aplikacja będzie pobrana. 

UWAGA! 

Aplikacja działa na systemach MS Windows 7 lub wyżej oraz komputerach Apple z OS. 

W wypadku jeśli pobranie i instalacja aplikacji nie będzie możliwa, wybieramy Użyj aplikacji web (use 

the web instead)  



 

 

 

3. Praca z platformą 

3.1 Aplikacja MS Teams 
Uruchamiamy aplikację MS Teams i pojawia się ekran logowania.  

Wpisujemy nazwę użytkownika, którą otrzymaliście Państwo ze szkoły i naciskamy klawisz Następny 

(Next).  

Nazwa użytkownika jest zawsze w formacie imie.nazwisko@szkolapitagoras.onmicrosoft.com. 

 

mailto:imie.nazwisko@szkolapitagoras.onmicrosoft.com


 

 

Następnie wpisujemy hasło (to, które zostało przez Państwa zmienione w punkcie 1) i zatwierdzamy 

klawiszem Zaloguj (Sign in) 

 

 

Jeśli pojawi się ekran z wymaganiem dodatkowych informacji, wybieramy opcję Na razie pomiń. Może 

się zdarzyć, że trzeba będzie podać użytkownika i hasło ponownie.   

 



 

 

Po zalogowaniu ukaże się ekran jak poniżej z wszystkimi  grupami, do których uczeń ma dostęp. 

 

Logowanie do aplikacji wykonujemy raz i do czasu zmiany hasła czy wprowadzenia nowych polityk 

bezpieczeństwa, powtórne logowani nie jest wymagane. 



 

Lista wszystkich komunikatów do ucznia jak 

przydzielono nowe zdanie, dołączono do zespołu 

przedmiotowego itp 

Możliwość prowadzenia konwersacji oraz 

telekonferencji. 

Lista przydzielonych zadań 

Kalendarz z lekcjami, gdzie uczniowe będą się 

łączyć do wirtualnych klas 

Repozytorium dokumentów OneDrive (nie będzie 

wykorzystane na obecnym etapie) 

Możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych 

(opcja nieaktywna na obecnym etapie) 

Lista grup (klas i przedmiotów) do których uczeń 

ma dostęp) 



3.1 Wersja web MS Teams 
Wersja web ma podobne funkcjonalności oraz bliźniaczy interface użytkownika. Jedyną różnicą jest 

sposób logowania, opisany w pkt 1. 

 

 

3.2 Podłączanie do lekcji. 
Aby podłączyć się do lekcji zaplanowanych przez nauczyciela, należy wejść w kalendarz. 

 

W kalendarzu widać cały plan lekcji wraz z godzinami startu każdej, Aby wejść we właściwą lekcję 

należy dwukrotnie klikną na wybraną lekcję. Wtedy ukaże się obraz jak poniżej. 



 

Widać czego dotyczy lekcja, kto jest organizatorem i z jakiego przedmioty. Dołączenie do lekcji 

wymaga naciśnięcia klawisza Dołącz (Join). 

 

Przed połączeniem istnieje możliwość ustawienia opcji spotkania: 

• Włącz/wyłącz kamerę (czerwone) 

• Włącz/Wyłącz zamazanie tła (czarne) 

• Włącz/wyłącz mikrofon (żółte) 

Każda z tych opcji może być dowolnie zmieniona w czasie lekcji. Zaleca się aby mikrofon był wyłączony 

w czasie łączenia. Dostępność obrazu z kamery jak i jego rozdzielczość zależy od jakości łącza do 

Internetu. Po ustawieniu wymaganych opcji naciskami klawisz Dołącz teraz (Join now).  



 

 

 

 

Włącz/wyłącz kamerę Włącz/wyłącz mikrofon Udostępnij ekran(na 

żądanie nauczyciela) 

Opcje dodatkowe 
Chat 

Rozłącz rozmowę 

Lista uczestników 

zaproszonych/aktyw

nych 


