
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA DO MS TEAMS 



Aby pobrać aplikację Microsoft Teams należy odwiedzić poniższy link: 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-

app#desktopAppDownloadregion 

lub jeden z poniższych linków bezpośrednich dla wybranego urządzenia: 

- dla urządzeń z systemem Windows (64-bitowy): 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869426 

- dla urządzeń z systemem Windows (32-bitowy): 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869427 

- dla urządzeń z systemem Mac: 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869428 

- dla urządzeń z systemem Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams 

- dla urządzeń z systemem iOS: 

https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-teams/id1113153706 

- dla urządzeń z systemem Linux: należy pobrać i zainstalować pakiet zgodnie z instrukcją 

(w jęz. angielskim) z linku https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/get-

clients#linux 

Pobrany plik należy uruchomić, nastąpi instalacja aplikacji. 

 
Po chwili aplikacja zostanie zainstalowana, należy ją uruchomić: 
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Po jej uruchomieniu ukaże się okno: 

 

Patryk Wielgus



Po wciśnięciu rozpocznij należy podać login, zbudowany według wzoru: 
login@powislanska.edu.pl 
gdzie login jest loginem otrzymanym w mailu i używanym w Wirtualnym 
Dziekanacie. Po wprowadzeniu loginu klikamy Dalej. 

 

Patryk Wielgus



Po kliknięciu Dalej zostaniemy poproszeni o wprowadzenie hasła (otrzymanego w 

mailu z Wirtualnego Dziekanatu PSW): 

 
Podajemy hasło i klikamy Zaloguj. 



Zostaniemy poproszeni o utworzenie nowego hasła. W pierwszym polu podajemy 

ponownie hasło otrzymane w mailu, w dwóch kolejnych podajemy własne, wymyślone 

hasło i klikamy Zaloguj. 

UWAGA! 

Hasło musi spełniać poniższe warunki: 

- musi zawierać co najmniej 3 z 4 grup znaków: małe litery, duże litery, cyfry, znaki 

specjalne; 

- jego długość musi wynosić co najmniej 8 znaków; 

- nie może zawierać imienia ani nazwiska. 

 



Następnie zostaniemy poproszeni o dodanie numeru telefonu lub adresu e-mail, które 

potrzebne są do ewentualnego odzyskiwania hasła, klikamy dalej: 

 
Następnie wybieramy numer telefonu lub adres e-mail i klikamy Skonfiguruj teraz przy 

wybranej opcji: 

 



W przypadku numeru telefonu musimy wybrać kraj rejestracji numeru oraz podać numer: 

 
Następnie wybieramy opcję wyślij do mnie SMS-a: 

 



Po otrzymaniu kodu podajemy go w wyznaczonym polu i klikamy weryfikuj: 

 
Po zweryfikowaniu kodu zostaniemy przekierowani do poprzedniego ekranu, gdzie możemy 

już kliknąć zakończ: 

 



W przypadku adresu e-mail musimy podać swój prywatny adres e-mail: 

 
Po wprowadzeniu adresu e-mail klikamy wyślij wiadomość e-mail: 

 
Następnie wprowadzamy otrzymany kod weryfikacyjny i klikamy weryfikuj: 

 



Po zweryfikowaniu kodu zostaniemy przekierowani do poprzedniego ekranu, gdzie możemy 

już kliknąć zakończ: 

Następnie zostaniemy zapytani o zapamiętanie danych logowania – najlepiej odznaczyć 

opcję Zezwalaj mojej organizacji na zarządzanie moim urządzeniem i kliknąć Nie, zaloguj 

się tylko do tej aplikacji: 

 



Po chwili ukaże się okno programu: 

 



Aby dołączyć do zajęć, należy wejść w zakładkę Zespoły i wybrać odpowiedni zespół 

(oznaczony nazwą grupy): 



Ukaże nam się strona zespołu: 

Aby dołączyć do rozpoczętego spotkania wchodzimy na kartę Wpisy i klikamy Dołącz na 

trwającym spotkaniu: 

 



Następnie wybieramy czy chcemy udostępniać obraz ze swojej kamery (1. zaznaczona 

ikonka) oraz głos z mikrofonu (2. zaznaczona ikonka) i klikamy Dołącz teraz: 

 
W oknie spotkania widoczne są zakładki osób (1. ikonka) i czatu (2. ikonka), opcja 

podniesienia ręki (3. ikonka), udostępnienie obrazu z kamery (5. ikonka), udostępnienia 

głosu z mikrofonu (6. ikonka) i przycisk Opuść: 

 



Aby pobrać pliki/materiały udostępnione przez prowadzącego wchodzimy w odpowiedni 

zespół i przechodzimy na kartę Pliki: 

 



Następnie zaznaczamy pożądany plik i klikamy Pobierz.  

 
Plik zostanie pobrany do folderu Pobrane w profilu użytkownika. 



Wszystkie zadania przygotowane przez prowadzących pojawią się w karcie Wpisy, aby 

przejść do podglądu zadania naciskamy Wyświetl zadanie przy odpowiednim zadaniu: 

 



Po wybraniu zadania możemy zobaczyć punktację, termin wykonania, instrukcje 

do zadania oraz załączyć swoją pracę i przesłać ją do prowadzącego. 

  


