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Microsoft Teams – Office 365 A1 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku 
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Kilka słów na temat Microsoft Teams 

Microsoft Teams i inne aplikacje Microsoft zawarte w darmowym  

Office365(planA1) zostały przygotowane specjalnie dla szkół- pozwalają uczniom 

i nauczycielom przeprowadzić naukę na odległość. 

Co bardzo istotne, nauka z użyciem Teams jest  w pełni interaktywna i przypomina 

naukę w klasie, gdzie uczniowie i nauczyciel uczestniczą w lekcji- nauczyciele mogą 

komunikować się z klasą, a uczniowie mogą zadawać pytania nauczycielowi. Wszystko 

odbywa się w tym samym czasie. 

Nauka odbywa się na dowolnym urządzeniu. Microsoft Teams jest dostępny 

praktycznie na każdym urządzeniu multimedialnym, zaczynając od komputerów 

stacjonarnych, przez tablety, na telefonach komórkowych kończąc. Aplikację Office365, 

w tym także Teams, można uruchomić zarówno w systemie Windows, OS, jak i Android. 

 

Logowanie 

Przed pierwszą lekcją uczniowie i nauczyciel otrzymują swój login i hasło za pomocą 

którego logują się do Teams. 

 

Link do Microsoft Teams: aka.ms/mstfw 

 

 

http://aka.ms/mstfw
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Wpisujemy login otrzymany mailem (ważne by zwrócić uwagę żeby za @ poprawnie wpisać 

oznaczenie naszej szkoły czyli 1lochrobry.onmicrosoft.com i klikamy Dalej. Następnie 

wpisujemy hasło otrzymane mailem.  

 Kolejno ukazuje się okno weryfikacji (ze względu na przechowywanie danych 

uczniów i nauczycieli oraz konieczność wdrożenia zabezpieczeń związanych z RODO 

konieczne jest potwierdzenie iż faktycznie jesteśmy tą osobą  do której mamy login i hasło). 

 

Następnie klikamy Dalej.  Wybieramy konto do zalogowania się z naszym loginem 

i w kolejnym oknie wybieramy Skonfiguruj teraz. 

 

Kolejny krok to podanie adresu e-mail (do uwierzytelnienia) (1) na który dostajemy kod do 

weryfikacji który wpisujemy (2) 
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 Po wpisaniu kodu klikamy przycisk Weryfikuj, a następnie Zakończ i na kolejnym okienie 

klikamy przycisk Tak i wybieramy konto z którego chcemy się zalogować. 

Teams może być obsługiwany przez przeglądarkę internetową (opcja nr 1), może być 

też zainstalowany na komputerze lub urządzeniu przenośnym (opcja nr 2). Zachęcam do 

zainstalowania aplikacji. 

 

Teraz jesteśmy zalogowani w usłudze MS Teams.  



Strona 5 z 9 

 

Każdy nauczyciel został dodany do zespołu(klasy jak i grupy rozszerzeniowej), a także 

do zespołu Nauczyciele. (Jeżeli nie widzimy klasy czy rozszerzenia poroszę o kontakt z Marcin 

Klimaszewski ). 

  Zapisywanie się do zespołu (klasy/rozszerzenia/grupy) 

 Aby zapisać się do klasy/rozszerzenia/grupy najpierw odwiedzamy stronę 

internetową www.chrobry.org  szkoły zakładka Praca zdalna jest tam lista klas rozszerzeń 

i grup wdż wraz z kodem potrzebnym do zapisania się.  

 Następnie po zalogowaniu się do MS Teams  

 

wybieramy po lewej stronie Zespoły, a następnie w górnym prawym rogu Dołącz do zespołu, 

wpisując kod wpisujemy kod przypisany do klasy, rozszerzenia oraz (jak składaliśmy 

deklaracje uczestnictwa w zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie) grupy WDŻ z cyfrą 

odpowiadająco poziomowi naszej klasy i klikamy przycisk Dołącz do zespołu. 

 

 

 

http://www.chrobry.org/
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Przegląd okna zespołu (klasy / rozszerzenia) 

Opis szybkiego przeglądu co się w nim znajduje. Po lewej stronie są następujące opcje: 

● Aktywność – tu będą pojawiały się wszystkie zmiany, które znajdą się w naszych 

zespołach (klasach/rozszerzeniach) zadania/komentarze/rozmowy, itp. 

● Czat – tu możemy prowadzić konwersacje indywidualne, a także konwersacje 

z większą grupą użytkowników 

● Zespoły – tu widzimy zespół (klasy/rozszerzenia) do których jesteśmy przypisani 

● Zadania  - czyli globalny przegląd zadań, które zostały przypisane do naszej klasy, 

rozszerzenia i grupy 

● Kalendarz – w tym oknie widzimy kalendarz i zaplanowane na nim zajęcia on-line  

● Rozmowy – w tym miejscu prowadzimy rozmowy z wykorzystaniem komunikatora 

podobnego do funkcjonalności  

● Pliki – dostęp do naszego dysku w chmurze,  

 

Zespoły 

 Po wybraniu po lewej stronie Zespoły ukażą nam się zespoły (klasy/rozszerzenia) do 

których jesteśmy przypisani. 

 

Klikając w kwadrat wybieramy Zespół i wtedy ukazuje nam się następujący widok. 
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Pod  nazwą zespół (klasy/rozszerzenia) są kanały. Kanały służą nam do komunikacji 

z uczniami przy rozwiązywaniu zadań,  wysyłaniu do uczniów podpowiedzi/sugestii itp. 

Standardowo każdy Zespół posiada kanał Ogólny. Jak nazwa wskazuje tu dyskusje mogą 

prowadzić wszyscy nauczyciele i uczniowie przypisani do zespołu. Zalecane jest aby 

rozwiązywanie zadań odbywało się w kanale związanym z danym przedmiotem. Kanał 

Ogólny może wykorzystywać np. wychowawca. Na kanale ogólnym, w jego centralnej części 

u góry ekranu znajduje się menu: 

 

● Ogłoszenia – tu zamieszczane są wszystkie nowości na kanale, dodane materiały, 

zadania, a także konwersacje nauczycieli i uczniów.  

● Pliki – w tym miejscu znajdują się pliki związane tylko z tym zespołem 

● Notes zajęć – obsługiwany jest przez aplikacje OneNote – jak nazwa wskazuje 

znajdują się tam notatki poszczególnych uczniów zapisanych do zespołu a także 

notatki nauczyciela i wspólne prace  

● Zadania – w tym miejscu tworzymy zadania  

● Oceny – w tym miejscu pojawią się oceny poszczególnych uczniów za oddane 

i ocenione zadania  
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Notes zajęć 

Notes zajęć w programie OneNote to cyfrowy notes, w którym cała klasa może 

przechowywać tekst, obrazy, odręcznie napisane notatki, załączniki, linki, nagrania głosowe, 

klipy wideo i nie tylko.   

  

Każdy notes jest podzielony na trzy części:  

1. Notesy uczniów — Obszar prywatny udostępniany nauczycielowi i poszczególnym 

uczniom. Nauczyciele mają dostęp do notesów każdego ucznia, ale uczniowie mogą 

wyświetlać tylko własne notesy. Każdy uczeń notes ma podzielony na następujące sekcje 

takie jak: Materiały informacyjne, Notatki z zajęć, Testy, Zadania domowe (jeżeli widzimy 

konieczność dodania dodatkowej sekcji proszę o kontakt z Marcin Klimaszewski) 

2. Biblioteka zawartości — obszar tylko do odczytu, w którym nauczyciele mogą 

udostępniać uczniom materiały informacyjne.  

3. Obszar współpracy — obszar, w którym wszystkie osoby biorące udział w zajęciach mogą 

udostępniać, organizować i współpracować.  

 

Jak zespół klasowy może optymalnie wykorzystać notes zajęć:  

  

Zacznij dodawać materiały do notesu zajęć lub współpracować w nim już dziś. Użyj menu 

po lewej stronie, aby otwierać lub dodawać nowe strony. 

 

  

Pracuj w grupach. Jeśli do zespołu klasowego zostały dodane kanały, użyj 

karty Notatki w tych kanałach, aby kontynuować współpracę w czasie rzeczywistym. Każdy 

kanał jest połączony z odpowiadającą mu sekcją w obszarze współpracy.  
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Praca w trybie pełnoekranowym. Uruchom notes zajęć w trybie pełnoekranowym, aby 

pracować wydajniej. Wybierz podwójną strzałkę w prawym górnym rogu aplikacji Microsoft 

Teams, aby rozwinąć okno.  

  

Dostęp do większej liczby funkcji. Wybierz pozycję Otwórz w programie OneNote, aby 

otworzyć notes zajęć  w aplikacji OneNote i uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji.  

 

 

 

  


