
 Adres logowania do platformy Office365: 

https://www.office.com (czerwony przycisk „Zaloguj się”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Polecane przeglądarki internetowe: Microsoft  Edge, Google Chrome, Firefox) 

 Logowanie: 

 

Login: indywidualny_nick@sp.obsza.com.pl 

Hasło: wygenerowane (można później zmienić na własne) 

 

 

 

 

 

 

 

 Platforma Office 

365, widok po 

zalogowaniu:  

 

 

 

 

 

https://www.office.com/


 Po zalogowaniu, klikając symbol zaznaczony czerwonym kółkiem (po 

prawej na zdjęciu) uzyskujemy widok najważniejszych aplikacji 

dostępnych online w wersji przeglądarkowej (można również pobrać 

te aplikacje i zainstalować w komputerze lub w telefonie), np.: 

- aplikacje office w wersji online (Word edycja tekstu , Excel arkusz 

kalulacyjny, PowerPoint prezentacje multimedialne) 

- Outlook – skrzynka poczty elektronicznej domyślnie zalogowana na nasz 

adres logowania do platformy office, czyli 

indywidualny_nick@sp.obsza.com.pl będący jednocześnie naszym adresem e-mail.  

- OneDrive – wirtualny dysk (w chmurze), w nim automatycznie są 

zapisywane dokumenty tworzone przez użytkownika na platformie Office 

365 oraz pliki udostępniane podczas pracy.  

- Teams – główna aplikacja do prowadzenia zajęć online. 

- OneNote - notatnik pracujący w trybie graficznym przeznaczony do 

tworzenia i organizowania notatek  

- Sway – zaawansowane narzędzie do tworzenia prezentacji online 

 

 

 

 Jak wejść do aplikacji Teams?: 

Aby przejść do aplikacji Teams (tam będzie odbywać się nauka zdalna) 

klikamy ikonę tej aplikacji, zobaczymy ekran, na którym zalecane jest 

wybranie opcji:  

„Zamiast tego, użyj aplikacji internetowej” 

 

 

 

 

 

W ten sposób cała praca będzie odbywać się w przeglądarce internetowej. Można również pobrać i 

zainstalować aplikację Teams w systemie Windows lub w telefonie (Android Google Play, iOS App Store).  



 Widok okna aplikacji Teams 

Klikając w menu po lewej 

stronie ikonę „Zespoły”, 

możemy zobaczyć listę 

zespołów (klas) do których 

uczeń został przydzielony 

przez nauczyciela 

(właściciela zespołu). 

 

 

Klikając ikonę danego 

zespołu możemy zobaczyć 

aktywność w ramach danej 

klasy (co się wydarzyło). 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje i poradniki 

Kanał internetowy pracownika firmy Microsoft, Mariusza Kędziory: Ewangelista IT 

Klikając poniższy adres uzyskamy dostęp do 7 odcinkowego poradnika dla ucznia i rodzica: 

https://www.youtube.com/watch?v=AiWCFtWwVko&list=PL6-3bqqH2ks6AQMrzBMKia6V8TK_0TdtJ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AiWCFtWwVko&list=PL6-3bqqH2ks6AQMrzBMKia6V8TK_0TdtJ

