
1. Logowanie do systemu Microsoft Office 365  
 

Instrukcja została zrealizowana w przeglądarce Google Chrome i może się nieznacznie różnić  
w innych przeglądarkach internetowych. 

1. Dane logowania do systemu Office365 z hasłem pierwszego logowania dla każdego ucznia 
znajdują się w Dzienniku elektronicznym Vulcan (UONET+) ucznia w module Uczeń 
NOWOŚĆ!: 

 

Przechodzimy na Dostęp Office365: 

 

 



 

2. Powyższe dane logowania należy wpisać na stronie Micosoft Office 365: 
 Aby tego dokonać wchodzimy na stronę www.office.com 
 Na stronie przyciskamy Zaloguj się: 

  

3. Wpisujemy Login:  

  

Wpisujemy Hasło pierwszego logowania: 

  

Następnym krokiem jest zmiana hasła na własne zgodnie z oznaczeniem pól. 

  

http://www.office.com/


4. Po zalogowaniu się do konta Microsoft może wyskoczyć informacja o dodaniu do autoryzacji 
numeru telefonu - jest to przydatne na wypadek zapomnienia hasła do konta Microsoft 
Office 365. W tym celu należy kliknąć: Set it up now 
 

 

 

Należy wybrać kraj, wpisać numer telefonu i następnie kliknąć: text me 

 

Na podany numer telefonu przyjdzie sms z kodem autoryzacyjnym. Należy go wpisać i kliknąć: verify 



 

 

 

 

5. Po zalogowaniu do konta, uczeń ma dostęp do aplikacji Office 365: 

 

  



2. Micosoft Teams - aplikacja do nauki on-line 
 

Z listy aplikacji Microsoft należy wybrać Teams: 

 

Po otwarciu Microsoft Teams może wyskoczyć informacja o pobraniu aplikacji na komputer.  
Można korzystać z aplikacji albo pobierając ją bezpośrednio na komputer albo poprzez przeglądarkę 
internetową. Istnieje też możliwość pobrania aplikacji na urządzenia mobilne. 

 

  



Widok aplikacji Microsoft Teams: 

 

Krótki opis zakładek: 

 

Ogłoszenia – główne miejsce w programie. Nauczyciel może prowadzić ogólną konwersację  
z uczniami z danej klasy. 

Pliki – nauczyciel w folderze: Materiały z zajęć, może umieszczać pliki do zajęć (uczniowe mają tylko 
prawo do odczytu do tego folderu). 



 

Notes zajęć – można prowadzić notatki z zajęć 

Zadania – rozwiązywanie zadań 

Kalendarz – widok tworzonych spotkań on-line z nauczycielem 

 

Więcej użytecznych informacji na temat korzystania z aplikacji przez ucznia można znaleźć na kanale 
Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=mShLjWD9tBE 

 

Wylogowanie się z aplikacji 

Aby wylogować się z aplikacji wystarczy kliknąć na ikonę w prawym, górnym rogu z inicjałami. 
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