
Praktyczne zastosowanie 
aplikacji Microsoft Teams

do zdalnego nauczania



I. Logowanie się na stronę 
główną office.com 

i pobranie aplikacji Teams



1. Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres: 
www.office.com i klikamy na pole: Zaloguj się. 

http://www.office.com/


2. W następnym oknie wpisujemy swój służbowy adres 
mailowy ……....@lochrobry.eu

i zatwierdzamy klikając na pole Dalej



3. W następnym oknie wpisujemy swoje hasło 
i zatwierdzamy, klikając na Zaloguj



4. Na ekranie wybieramy aplikację Teams



5. Po otwarciu wyświetli nam się okno, w którym 
można pobrać aplikację na komputer, więc klikamy 

Pobierz aplikację systemu Windows



6. Na dole pojawił się pobrany przez nas plik, który 
otwieramy, klikając Teams_windows_x64.exe



7. Po zainstalowaniu otworzy się aplikacja Microsoft 
Teams, do której należy się zalogować: 

najpierw Kontynuuj, 
potem wpisujemy adres mailowy i klikamy Dalej, 

a następnie hasło i klikamy Zaloguj



II. Korzystanie z aplikacji
Microsoft Teams

1. Dodawanie zespołów klasowych



1. W aplikacji po lewej stronie wybieramy pole Zespoły, 
następnie w prawym górnym rogu klikamy 

na Dołącz do zespołu lub utwórz nowy



2. Wybieramy opcję Utwórz zespół, 
następnie Zajęcia



3. Dodajemy nazwę zespołu i zatwierdzamy przyciskiem Dalej. 
Warto w nazwie zespołu podać też nazwę przedmiotu, 

dlatego, że jeśli uczeń będzie miał sześć zespołów o nazwie 1a
to nie będzie wiedział, który jest z którym nauczycielem



4. Wprowadzamy uczniów – wystarczy wpisać początkowe 
litery nazwisk, wtedy system podpowiada automatycznie

i wtedy wybieramy odpowiedniego ucznia. Po dodaniu 
wszystkich uczniów danej klasy klikamy Dodaj, 

a następnie Zamknij.



5. Po wprowadzeniu uczniów wyświetli nam się pole do konwersacji 
z całą klasą – możemy w tym miejscu do nich pisać teksty, 
wysyłać załączniki oraz połączyć się na wideokonferencję 

(korzystając z ikonek na samym dole: 
spinacz – załącznik, kamerka – wideospotkanie). 

Aby wyjść z konwersacji i dodać kolejny zespół klikamy 
w lewym górnym rogu na Wszystkie zespoły.
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2. Zadawanie zadań (na lekcji lub 
domowych)



1. Wchodzimy w moduł zespoły i wybieramy odpowiedni zespół
klasowy. Następnie z menu dostępnego na górze wybieramy 

Zadania.



2. W opcji Zadania pojawia się przycisk Utwórz. Po kliknięciu 
rozwija się menu, z którego wybieramy Zadanie



3. Wprowadzamy obowiązkowo tytuł zadania i termin wykonania. 
Opcjonalnie można dodać plik (z treścią lub wskazówką), 

opis wskazówki (instrukcję) i przydzielić punkty. 
Po wszystkim klikamy Przypisz



4. Aby sprawdzić dane zadanie – wybieramy z ikonek po lewej stronie 
taki plecaczek z napisem Zadanie (tam, gdzie były Zespoły). 

Wybieramy klasę, której zadaliśmy pracę do wykonania i klikamy Dalej.



5. W zadaniach przypisanych wyświetla się dodane przez nas zadanie 
z terminem wykonania, a po prawej stronie mamy informację o ilości 

przesłanych prac (np. 2/19). Klikamy na tytuł zadania.



6. Po otwarciu wyświetli się lista uczniów z zaznaczonym statusem zadania: 
nad imionami i nazwiskami jest podział prac na Do oceny i Oceniono. 

Możliwy status zadania do oceny: Wyświetlono/Nie przesłano/Przesłano
Klikamy na osobę, u której jest status Przesłano.



7. Wprowadzamy komentarz w polu Opinia i jeśli daliśmy możliwość
punktów do zdobycia wpisujemy ilość zdobytych punktów w polu 

Punkty, a następnie odsyłamy informację zwrotną klikając na Zwróć.



8.  Teraz wśród zadań ocenionych jest praca ze statusem Zwrócono, 
możemy podejrzeć napisaną przez nas Opinię i zobaczyć przydzielone 

Punkty.
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3. Kalendarz i wideokonwersacje



1. Z lewej strony w ikonkach szukamy pola Kalendarz.
W wyświetlonym oknie w prawym górnym rogu wchodzimy na Nowe 

spotkanie.



2. Wprowadzamy tytuł spotkania (temat lekcji). Wybieramy termin 
spotkania (datę i godzinę rozpoczęcia oraz datę i godzinę zakończenia) –

możliwe godziny i długości spotkań do ustalenia to wielokrotności 30 
minut. Wybieramy dodaj kanał – tam wyświetlą się dodane przez nas 

zespoły, więc wybieramy daną klasę i klikamy na Ogólny.



3. W prawym górnym rogu przycisk Zapisz zamienił się na 
Wyślij, więc klikamy na Wyślij.



4. W kalendarzu szukamy zaplanowanego przez nas spotkania 
i na nie klikamy



5. W otwartym teraz oknie możemy edytować wprowadzone przez 
nas informacje albo rozpocząć spotkanie przyciskiem Dołącz



6. Sprawdzamy czy nasza kamera jest włączona i mikrofon też – jeśli 
tak to klikamy na Dołącz teraz.



7. Uczniowie mają możliwość włączenia mikrofonu (wtedy na 
bieżąco będą nam zadawać pytania lub odpowiadać na nasze 

pytania pomocnicze), ale możemy też widzieć, co do nas piszą: 
klikamy na ikonę taką jak ikona czatu Pokaż konwersację.



8. Na czacie możemy wysyłać uczniom bieżące pliki z zadaniami, 
prezentacjami itd.



9. Dodatkową opcją jest nagranie spotkania – dla tych, którzy nie 
mogli w nim uczestniczyć: klikamy na poziome trzy kropeczki, 

a z rozwiniętego menu wybieramy Rozpocznij nagrywanie.



10. Po zakończeniu spotkania klikamy na czerwoną słuchawkę, żeby 
zakończyć spotkanie.
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4. Moduł - Czat



1. Z lewej strony wśród ikonek szukamy pola Czat.



2. Jeśli była pisemna konwersacja podczas wideospotkania to 
możemy kontynuować pisemną rozmowę, która wyświetliła się 

wśród Ostatnich – nazwa konwersacji jest taka jak nazwa spotkania.



3. Aby rozpocząć nowy czat klikamy na samej górze taką 
karteczkę z ołówkiem



4. W polu Do wpisujemy uczniów lub nauczycieli, z którymi chcemy 
przeprowadzić rozmowę – może to być jedna lub więcej osób 

(w zależności od celu tego czatu). Zatwierdzamy, klikając na ptaszek 
po prawej stronie.



5. Możemy wprowadzić teraz nazwę tej grupy,
np. 3c – zajęcia rozwijające (ale nie jest to konieczne),

następnie klikamy w polu Wpisz nową wiadomość i piszemy jakąś 
wiadomość i zatwierdzamy klawiszem Enter.
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4. Dodatkowe możliwości czatu



1. Wysyłanie załączników: na samym dole jest ikonka spinacza –
podobnie jak w mailach oznacza ona załączanie plików,

z rozwiniętego menu wybieramy Załaduj plik z komputera
i szukamy pliku, który chcemy wysłać do danej osoby lub grupy.



2. Zaplanowanie spotkania z daną osobą lub grupą.
Również na dole jest ikonka kalendarza, która oznacza Zaplanuj spotkanie.

Przycisk przekieruje nas do tego, co było w polu Nowe spotkanie – z tą
różnicą, że mamy już uczestników spotkania (tylko tych, którzy są dodani

w grupie) – i znowu wprowadzamy tytuł spotkania i datę
i zatwierdzamy przyciskiem Wyślij.



3. Z przycisków zamieszczonych na samej górze możemy połączyć 
się w wideorozmowę (bez planowania spotkania) lub w rozmowę 

dźwiękową bez kamery (tak jak połączenie telefoniczne) albo 
możemy udostępnić swój ekran (aby np. wyświetlić mapę

i wskazywać najważniejsze obszary kursorem myszy)

Rozmowa wideo

Rozmowa głosowa
Rozpocznij udostępnianie ekranu



4. Dodawanie osób do konwersacji.
W prawym górnym rogu jest taka ikonka z plusem i cyfrą.

Po rozwinięciu widać dodanych uczestników klikamy Dodaj osoby.

Wyświetl i dodaj uczestników



Miłego korzystania z aplikacji
Microsoft Teams

Natalia Lis


