
INSTRUKCJA LOGOWANIA DO OFFICE 365

DLA UCZNIÓW
LOGUJEMY SIĘ DO E-DZIENNIKA I WCHODZIMY W ZAKŁADKĘ UCZEŃ

NOWOŚĆ

POJAWI SIĘ PANEL UCZNIA, WYBIERAMY OPCJĘ DOSTĘP OFFICE365



POJAWIĄ SIĘ DANE UCZNIA DO ZALOGOWANIA CZYLI LOGIN I HASŁO(W
HAŚLE WIELKOŚĆ LITER MA ZNACZENIE)(HASŁO DO PIERWSZEGO
LOGOWANIA JEST TAKIE SAMO DLA WSZYSTKICH, ZOSTANIECIE

POPROSZENI O JEGO ZMIANĘ I KONIECZNIE TO ZRÓBCIE)



PRZECHODZIMY NA STRONĘ www.office.com

KLIKAMY ZALOGUJPOJAWI SIĘ OKNO
LOGOWANIA

WPISUJEMY DANE Z E-DZIENNIKA, NASTĘPNIE POJAWI SIĘ OKNO ZMIANY
HASŁA, HASŁO NALEŻY KONIECZNIE ZMIENIĆ.

http://www.office.com/


PO ZMIANIE HASŁA ZOBACZYMY PULPIT NAWIGACYJNY OFFICE

365 WYBIERAMY TEAMS TAK JAK NA ZDJĘCIU POWYŻEJ



POJAWI SIĘ OKNO(MOŻNA TEAMS POBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ NA

KOMPUTERZE JA JEDNAK SUGERUJĘ WYBRAĆ TĘ DRUGĄOPCJĘ)



Widzimy pulpit nawigacyjny M.Teams. Uczeń widzi swoją klasę do

której chodzi. W klasie zapisani są wszyscy uczniowie danej klasy

oraz nauczyciele uczący.

Klikając na ikonę swojej klasy wchodzimy na widok ogólny klasy:



Klikając na ogłoszenia zobaczymy konwersację w której nauczyciele

będą zamieszczać polecenia do wykonania dla uczniów. Uczniowie

mogą zamieszczać też tam swoje pytania do nauczycieli lub rozmawiać

w obrębie swojej klasy z uczniami.

W poniższe okienko wpisujemy zapytania, powitania i rozmowy



W sekcji zadania nauczyciele będą zamieszczać indywidualne zadania dla

uczniów. Zadania te uczeń rozwiązuje i przesyła z powrotem

nauczycielowi – wszystko w aplikacji M.Teams.

JAK ROZWIĄZAĆ ZADANIA I PRZESŁAĆ JE NAUCZYCIELOWI

Wchodzimy do zakładki Zadania (zadane zadanie zobaczymy też w

Ogłoszeniach).



Zobaczymy wszystkie zadane zadania do wykonania, z terminami i

punktacją, którą otrzymamy za jego

wykonanie.



Klikamy na wybrane zadanie – widzimy szczegóły zadania. Pod napisem

Moja praca jest zadanie do pobrania - może to być plik w

Word/Excel/Power Point – w zależności od wyboru nauczyciela.

Klikamy na plik pod napisemMoja praca. Zadanie do wykonania

otworzy się w aplikacji M.Teams. Zobaczymy też tam narzędzia z

Word/Power Point czy Excel – w zależności w jakim programie

zadanie zostało przez nauczyciela przygotowane.



Wypełniamy zadanie korzystając z dostępnych narzędzi. Po wykonaniu

zadania klikamy na Zamknij – w prawym, górnym rogu – pod inicjałami.



Praca zostaje automatycznie zapisana i po kliknięciu Zamknij zobaczymy

okno dialogowe w którym możemy dokonać wysłania pracy do

nauczyciela. W tym celu klikamy na Prześlij.

Praca zostanie dostarczona do nauczyciela. W zakładce Oceny

zobaczymy wszystkie nasze przesłane zadania.



Zadania, które nauczyciel nam sprawdził i odesłał z punktacją wyglądają

następująco.

Wykonane i ocenione zadania zobaczymy w Ukończonych:

Klikając na wybrane zadanie zobaczymy informację zwrotną od

nauczyciela. A klikając na plik z pracą możemy zobaczyć ewentualne

poprawki naniesione przez nauczyciela.

W pasku konwersacji możecie również otrzymać od nauczyciela link do

testu lub sprawdzianu:





Klikając na niego otworzy się test lub sprawdzian, który zgodnie z

poleceniami należy rozwiązać. Po zakończeniu kliknij „Prześlij”



Można od razu sprawdzić wyniki klikając wyświetl wyniki(zdjęcie powyżej)

WYLOGOWYWANIE Z PLATFORMY

Aby wylogować się z platformy wystarczy kliknąć na ikonę w prawym,

górnym rogu z inicjałami.

Wylogowanie się z jednej karty spowoduje wylogowanie się z pozostałych

kart, a tym samym wylogowanie z platformy Office 365.




