
1. Proszę o pobranie na swój komputer aplikacji Microsoft Teams z poniższego linku

https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app

- klikamy pobierz aplikację Teams

- następnie pobierz wersję klasyczną aplikacji Teams



- po kliknięciu u dołu ekranu pojawi się zapytanie "Co chcesz zrobić z elementem Teams
windows exe?"

- proszę kliknąć uruchom i poczekać aż aplikacja się zainstaluje (o tym, że instalacja jest już
zakończona będzie świadczyć pojawienie się okienka służącego do zalogowania

-

Trwa instalacja

Program zainstalowany



po instalacji krok pierwszy jest za nami, na chwilę obecną można zamknąć aplikację

2. Uczniowie zostali już wpisani do platformy i na swoje adresy e-mail powinni dostać dane
do logowania, będzie to wyglądało w podobny sposób jaki pokazuję na dole

3. Korzystając z przeglądarki internetowej Firefox, Chrome lub Edge proszę wejść na stronę
https://www.office.com/

https://www.office.com/


- należy kliknąć „Zaloguj się”

- na tym etapie należy użyć loginu, który otrzymaliśmy w mailu

- po wpisaniu loginu klikamy dalej, przeniesie nas na stronę z hasłem

Adres e-mail ucznia, będzie trochę
zmieniony (będzie miał inną
końcówkę, np. gmail zmieni się na
onmicrosoft.com proszę się temu nie
dziwić)



- na tym etapie program poprosi nas o zmianę hasła. Niech uczeń wpisze swoje hasło i
ponownie je powtórzy, najlepiej wybrać takie hasło, które będzie mu łatwo zapamiętać.

Tutaj należy wpisać hasło
tymczasowe, które uczniowie
otrzymali w mailu



- po wprowadzeniu hasła powinni Państwo trafić na takie okno

- klikamy „dalej”



- przeniesie nas na stronę z dodatkową weryfikacją

- należy zaznaczyć drugą kropkę, tj. „Użyj kodu weryfikacyjnego” i kliknąć skonfiguruj

- teraz pokaże nam się krótka instrukcja co należy zrobić (na swój telefon pobrać aplikację Microsoft
Authenticator, tam kliknąć dodaj nowe konto, zaznaczyć konto służbowe, zeskanować kod QR, który
wyświetla nam się na ekranie komputera. Aplikacja powinna wygenerować 6-cio cyfrowy kod, gdy go
zobaczymy w komputerze klikamy „Dalej”.



Wpisujemy kod, który widzimy na telefonie. Kod ważny jest tylko 30 sekund, po tym czasie się
zmienia trzeba więc to zrobić sprawnie.)

Po wykonaniu tych czynności, przeniesie nas na nasze konto



Można korzystać z programu przez przeglądarkę internetową, ale z mojego doświadczenia wynika, że
lepiej jest wylogować się w tym momencie klikając w nasze inicjały w prawym górnym rogu, a
następnie Wyloguj. I zacząć korzystać z programu, który zainstalowaliśmy na komputerze.

Od tej pory przy każdym logowaniu po wpisaniu loginu i hasła, program będzie nas prosił o podanie
kodu weryfikacyjnego, który za każdym razem spisujemy z aplikacji w telefonie.


