
 

Instrukcja logowania ucznia do OFFICE 365 z aplikacją Microsoft Teams 
 

1. By pozyskać login oraz hasło ucznia, logujemy się do dziennika elektronicznego szkoły.  

2. Przechodzimy do zakładki Uczeń Nowość.  
 

 

 
 

3. Z lewego menu wybieramy opcję Dostęp Office 365.  

 

 
 

 

 
4. Pozyskujemy login oraz hasło.  

 

 
 

5. Login składa się z pierwszej litery imienia i całego nazwiska (bez polskich znaków), może być też dodana cyfra. . 

Np. jkowalski@.  

 
6. Do loginu dodajemy nazwę domeny, która dla naszej szkoły wygląda następująco: spbrzozow.pl, 

a więc pełny login do Office 365 i aplikacji Teams będzie miał postać:  

 

jkowalski@spbrzozow.pl 
 

7. Przechodzimy do strony https://www.office.com/  i logujemy się klikając zaloguj: 

 
8. Wpisujemy pozyskany z dziennika e-mail ucznia i w kolejnym oknie hasło pierwszego logowania.  

 

9. Przy pierwszym logowaniu w kolejnym oknie musimy utworzyć własne, niepowtarzalne hasło, w którym musi być 

co najmniej 8 znakóww, w tym duża litera, małe litery, cyfry i ewentualnie znaki specjalne (#@!.):  

 

 Bieżące hasło to hasło pierwszego logowania pozyskane z dziennika 

 Nowe hasło (wymyślone hasło zgodnie z zasadami tworzenia haseł)  

 Potwierdź hasło (ponownie wpisz wymyślone hasło) 

 

ZAPISZ W BEZPIECZNYM MIEJSCU 

E-MAIL I WYMYŚLONE NOWE HASŁO!!! 
 

 

https://www.office.com/


10. Po zalogowaniu pojawią się komunikaty powitalne, możesz zamknąć, lub 

naciskając strzałki je przeczytać  
 

11. Teraz masz możliwość pracy z każdym z edytorów i innych aplikacji. (możesz 

zmienić język na polski jeśli masz język angielski klikając prawym klawiszem 

myszy->przetłumacz na język polski)  
 

12. Wśród nich wyszukujemy aplikację Teams.  

13. Po przejściu do niej, dostaniemy propozycję dotyczącą instalacji wersji 

komputerowej, na co warto się zgodzić.  

14. Po instalacji aplikacji na naszym komputerze logujemy się do niej korzystając 

z loginu oraz własnego hasła (nie hasła pierwszego logowania).  

15. Zobaczysz aktywowane przez nauczycieli klasy przygotowane na potrzeby 
nauczania zdalnego. Pozostałe informacje w razie potrzeby uzyskasz od 

swoich nauczycieli.  

16. Aplikację Teams można również pobrać ze strony: 

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

 

 

MIŁEJ PRACY Z OFFICE 365 

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

