
INSTRUKCJA ŁĄCZENIA SIĘ W APLIKACJI TEAMS NA LEKCJE ZDALNE  

I KORZYSTANIE Z NOTESÓW ZAJĘD DLA UCZNIÓW. 

KROK 1  

Wpisz w przeglądarce internetowej hasło „Office365 logowanie” 

KROK 2  

W okienku logowania zaloguj się poprzez swój login i hasło. 

 

 

Tu gdzie wskazuje strzałka wpisz swoją nazwę użytkownika/login 

np.  AlaB3a20@sosw2.onmicrosoft.com 

 

 

 

W następnym okienku wpisz swoje hasło.  

To twoje imię i pierwsza litera 

nazwiska oraz klasa i rok 

Tę częśd loginu wszyscy mamy 

taką samą 



KROK 3 

Po otwarciu okna Office365 otwórz wszystkie aplikacje i wyszukaj aplikację „Teams”

 

Lub tak: 

 

KROK 4 

Wejdź w aplikację i po lewej stronie odszukaj kalendarz. 

 



Gdy otworzysz kalendarz, odszukaj czy w danym dniu zaplanowane są dla Ciebie jakieś lekcje 

 

KROK 5 

Kliknij na wybrane spotkanie i po jego otwarciu kliknij niebieski przycisk w prawym górnym 

rogu   

 

A następnie  

 

Na dolnym pasku sprawdź czy masz włączony mikrofon. NIE MOŻE BYD PRZEKREŚLONY, BO 

NIE BĘDZIE CIĘ SŁYCHAD! Przekreślona może byd kamerka, jeżeli nie chcesz się pokazywad, 

wtedy nauczyciel zobaczy tylko twojego awatara.  

 

Kamerka                                                         mikrofon 

Dołącz 

Dołącz teraz 



KROK 6 

W aplikacji TEAMS masz jeszcze bardzo ważną zakładkę ZESPOŁY, na granatowym pasku z lewej 

strony 

 

Gdy klikniesz w miejsce, które wskazuje strzałka, otworzy ci się widok, w którym zobaczysz wszystkie 

zespoły swoich przedmiotów szkolnych.  

Zdjęcie poniżej przedstawia widok nauczyciela, uczeo widzi wszystkie zespoły założone przez 

nauczycieli uczących w jego klasie. Będzie więc miał np. Językpolski2c20, Geografia2c20, 

Matematyka2c20 i tak dalej. 

 

 

 

 



KROK 7 

Gdy masz lekcję np. geografii i nauczyciel poprosi Cię „wejdź do swojego notesu zajęd” wybierasz 

zespół z danego przedmiotu z listy i klikasz go. Otwiera Ci się poniższe okno, gdzie w zakładkach u 

góry masz:  WPISY, PLIK, NOTES ZAJĘD, ZADANIA, OCENY 

ABY WEJŚD DO NOTESU ZAJĘD MUSISZ KLIKNĄD ODPOWIEDNI NAPIS  

 

KROK 8 

Korzystanie z notesu:  

Gdy otworzysz swój notes powinieneś w nim zobaczyd swoje nazwisko, rozwio tę częśd i 

wtedy zobaczysz 2 sekcje: notatki z zajęd i zadanie domowe. 

To są miejsca, gdzie prawdopodobnie będziesz pracował na lekcji i odrabiał zadania domowe.  

Pracując w Notesie zadao domowych nie musisz wysyład, wystarczy, że wpiszesz je w odpowiednim 

miejscu, czyli w sekcji zadania domowe. Nauczyciel zobaczy je zaraz po tym jak je napiszesz.  

 

 

 

 



W Notesie zajęd masz jeszcze jedną ważną sekcję, która się nazywa BIBLIOTEKA ZAWARTOŚCI  rozwio 

tę sekcję i zobaczysz -  UŻYWANIE BIBLIOTEKI – to miejsce, gdzie nauczyciel może umieszczad 

materiały do lekcji, jakieś opisy, schematy, rysunki, prezentacje, temat lekcji  itp.  

 

WAŻNE 

Gdybyś nie widział tego wszystkiego, co opisane powyżej, wystarczy kliknąd w strzałkę 

pokazaną na rysunku poniżej, klikaj tam zawsze żeby otworzyd wszystkie sekcje, jeśli się tam 

„ukryją”  

 

O pozostałych funkcjach Teamsów i notesów poinformuje Cię nauczyciel podczas kolejnych lekcji. 

 

PAMIĘTAJ!  

Najważniejsze to połączyd się na lekcję, wtedy masz obecnośd. Jeżeli masz 

problemy z połączeniem pisz o tym nauczycielowi na czacie spotkania. 


