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Pierwsze logowanie do usługi Office365 
1. Uruchom przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera lub inną) i wpisz 

adres: https://office.com 

2. Wybierz opcję „Zaloguj się” 

 
3. Na kolejnej stronie prowadź nazwę użytkownika którą otrzymałeś i naciśnij „Dalej” (n000 jest tylko nazwą 

przykładową, każdy powinien użyć identyfikatora przypisanego indywidualnie) 

 

  

https://office.com/


 

4. Przy pierwszym logowaniu wprowadź hasło startowe, które orzymałeś i naciśnij „Zaloguj” 

 
5. Jako, że jest to pierwsze logowanie będziesz musiał zmienić hasło startowe na nowe hasło. Pamiętaj, aby nowe 

hasło zapamiętać (zapisać), gdyż przy kolejnych logowaniach do produktów Microsoft Office365 będziesz 

korzystał z nowo ustawionego hasła. Hasło musi spełniać wszystkie poniższe wymagania: 

a. Powinno mieć conajmniej 8 znaków 

b. Powinno mieć conajmniej 1 cyfrę 

c. Powinno mieć conajmniej 1 małą literę 

d. Powinno mieć conajmniej 1 dużą literę 

W poniższej zaprezentowanym oknie hasło startowe wpisuje się raz, natomiast nowe hasło wpisuje się 

dwukrotnie. 

 
Może zdażyć się tak, pomimo że hasło spełniało będzie wymogi otrzymamy informację: „To hasło widzieliśmy już 

zbyt wiele razy. Wybierz coś trudniejszego do zgadnięcia.” Wtedy musisz zaproponować inne hasło. 

 



6. Na kolejnym ekranie zostaniesz zapytany czy zapamiętać hasło. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wybrać 

opcję „Nie pokazuj ponownie” a następnie nacisnąć „Nie” 

 
7. Po zalogowaniu za pierwszym razem pojawi się okno pomocy, które można zamnkąć krzyżykiem (wtedy będą 

pojawiały się również inne porady) lub korzystając z znaku „ptaszka” w prawej części ekranu (wtedy kolejne 

uwagi pomocy nie powinny się pojawiać) 

 
8. Po zalogowaniu możemy rozpocząć używanie internetowych wersji aplikacji dostępnych w pakiecie dla szkół. 

 

  



9. Internetowe aplikacje np. Word / Excel będą otwierały się w przeglądarce (przykłady poniżej) 

 

 
 

10. Aby przejść do innej aplikacji możemy skorzystać z przycisków przeglądarki (np. Wstecz) lub kwadratu 

składającego się z 9 kropek w celu rozwinięcia menu wybory aplikacji 

 

  



 

11. W celu wylogowania wybieramy menu z iniciałami, a następnie opcję wyloguj. 

 
 

  



Instalowanie Microsoft Teams 
1. W celu pobrania aplikacji MsTeams w przeglądarce internetowej wpisujemy adres: 

https://teams.microsoft.com/downloads 

2. Wybieramy „Pobierz aplikację Teams” 

 
3. Zapisz plik instalacyjny 

 
4. Przejdź do pobranych i uruchom instalatora Teams_xxxx.xxx.exe 

 
5. Po chwili rozpocznie się proces instalacji ( w zależności od systemu operacyjnego poniższe kroki mogą różnić się 

od siebie). Wybieramy „Kontunuuj” 

 

  

https://teams.microsoft.com/downloads


6. Wprowadzamy swój indywidualny identyfikator logowania i naciskamy „Dalej”. (Poniższy jest tylko 

przykładowym) 

 
7. Wpisujemy hasło i wybieramy „Zaloguj” 

 
8. Odznaczamy opcję „Zezwalaj mojej organizacji na zarządzanie moim urządzeniem” i wybieramy opcję „Tylko ta 

aplikacja” 

 
9. Po chwili uruchomi się aplikacja Teams 

 

 


