
Instrukcja logowania na konto usługi Office 365 
Każdy użytkownik zarówno nauczyciel jak i uczeń ma swoje unikatowe konto w Usłudze Office365, 
która powiązana jest z dziennikiem elektronicznym. 
 
Aby skorzystać z usługi należy najpierw zalogować się na koncie Office 365. 
W tym celu wpisujemy w przeglądarce w pasku adresu: office.com   
 
Pojawi się okno logowania: 

 

Wpisujemy swój login 

Każdy użytkownik ma nadany login – login znajduje się w dzienniku elektronicznym, w zakładce 

Uczeń/Office365 (proszę sprawdzić na komputerze nie na telefonie) 

Login i hasło zostało też wysłane na dziennik elektroniczny każdego słuchacza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.office.com/


Kopiujemy swój login i wklejamy do okna Zaloguj na stronie office.com   

 

Po wpisaniu loginu klikamy Dalej 

 

Następnie należy wpisać hasło nadane przez system. Hasło to: Student123 

 

 

http://www.portal.office.com/


Pojawi się kolejne okno, w którym musimy zmienić hasło i określić czy ma być zapamiętane w 

przeglądarce czy nie. Wciskamy zaloguj. 

Kolejne okna: 

 

Jeżeli Office wyświetla Ci się w języku angielskim wejdź w ustawienia, aby zmienić język na polski 

 

 

 

 

 

 



Wybierz język polski 

 

Możesz ustawić format daty i godziny oraz strefę czasową 

 

Wszystkie dostępne aplikacje Office 365 są widoczne w lewym górnym rogu – takie kropeczki 



 

 

Usługa OneDrive to dysk sieciowy, taki pendrive tylko w Internecie. 

Są dostępne jeszcze Word, PowerPoint, Excel w wersji przeglądarkowej, która wystarcza w zupełności 

do większości zadań. Jest jeszcze aplikacja Teams, którą można wykorzystywać do zdalnego 

nauczania oraz Forms, w której można robić zdalne testy. 

Uruchamiamy Teams. Pojawi się poniższe okno, w którym w lewym dolnym rogu wciskamy Pobierz 

aplikację klasyczną i instalujemy na dysku komputera (działa stabilniej i szybciej). 

Wybieramy aplikację, z 

którą chcemy pracować, np. 

Word, PowerPoint, albo 

Teams (do lekcji zdalnych) 



 

PIERWSZE KROKI W TEAMS – zobaczcie na filmikach 

https://www.youtube.com/watch?v=YjPamVsqHjo#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=O7fvQo0GqIo  

I jeszcze na końcu trzeba się wylogować (albo i nie) 

W oknie które pojawia się przy wylogowywaniu z konta (poniżej)  są dwie możliwości. 

 Polecam drugą opcję! 

 

 

Życzę miłej pracy! 

 

1. Jeżeli chcesz być cały czas 

zalogowany, to możesz wcisnąć 

opcję NIE – wówczas nie musisz 

się za każdym razem logować do 

usługi. ALE-inne osoby, które 

uruchomią komputer będą miały 

dostęp twoich dokumentów. 

 

2.Jeżeli wciśniesz TAK, za każdym 

razem musisz się logować, ALE 

twoje dokumenty są chronione. 

Wciśnij też opcję „Nie pokazuj 

ponownie”  

https://www.youtube.com/watch?v=YjPamVsqHjo#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=O7fvQo0GqIo

