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Dzięki współpracy z firmą Microsoft oferujemy wszystkim uczniom oraz 

nauczycielom dostęp do Microsoft Teams i innych rozwiązań Microsoft  

w ramach bezpłatnego Office 365 A1 stworzonego dla edukacji, w celu 

umożliwienia naszym uczniom zdalnej nauki. Materiały i zadania będą 

udostępnione w trybie online, a uczniowie i nauczyciele będą współpracować 

przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę 

grupową, jak i indywidualną. Dzięki aplikacji Teams uczniowie będą mieć 

dostęp do materiałów, będą mogli współpracować z innymi, kontaktować się  

z nauczycielami, a także przesyłać wykonane zadania. Nauczyciele będą mogli 

przeglądać i sprawdzać prace uczniów i przesyłać im informacje zwrotne. 

 

Nauka zdalna w usłudze Office 365: wskazówki dla rodziców i opiekunów 

https://support.office.com/pl-pl/article/nauka-zdalna-w-us�udze-office-365-wskaz�wki-dla-rodzic�w-i-opiekun�w-89d514f9-bf5e-4374-a731-a75d38ddd588?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL&fbclid=IwAR1keqCo5asg35Ra7cYBKAFe9TEhuCoCAMZkURqHVpMEBkbvHnXWs-FQeQ8
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INSTRUKCJA LOGOWANIA OFFICE 365 

 

1. Wejdź na stronę: https://www.office.com/ 

 

 
2. Kliknij przycisk „zaloguj się” 

3. Pojawi się następujące okienko 

 

4. Należy wpisać adres mailowy: ********@zsksosnowiec.onmicrosoft.com 

  

Każdy z uczniów otrzymuje od wychowawcy adres mailowy, który jednocześnie 

jest loginem. Login zawiera pierwszą literę imienia, trzy litery nazwiska oraz 

numer księgi ucznia zakończony domeną @zsksosnowiec.onmicrosoft.com 

https://www.office.com/
mailto:********@zsksosnowiec.onmicrosoft.com
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5. Wpisujemy hasło i naciskamy przycisk „zaloguj” 

 

Domyślnym hasłem jest hasło podane przez wychowawcę. Hasło to należy zmienić podczas 

pierwszego logowania do systemu. 

Zasady dotyczące haseł: 

Tworząc nowe hasła, stosuj się do tych wskazówek:  

•Używaj od 8 do 16 znaków. 

•Utwórz silne hasło, którego nie będzie można łatwo odgadnąć ani złamać. 

Hasła w usłudze Office 365 muszą zawierać co najmniej 3 znaki spośród poniższych grup 

znaków: oMałe litery oWielkie litery oCyfry (0-9) oSymbole ! @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | 

\ : „ , . ? / ` ~ “ < > ( ) ; 

 Jeśli nie pamiętasz hasła, zwróć się o zresetowanie hasła do administratora usługi Office 365. 

Administrator może utworzyć nowe hasło tymczasowe, którego użyjesz przy następnym 

logowaniu. 

6. Pojawi się następujące okno, w którym wpisujemy bieżące hasło oraz nowo utworzone 

hasło. 
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7. Po zalogowaniu się na portal O365 za pomocą konta ucznia pod adresem 

https://login.microsoftonline.com (najlepiej używać zweryfikowanej w działaniu 

przeglądarki internetowej - Google Chrome lub dedykowanej przez Microsoft, inne 

przeglądarki też umożliwią zalogowanie się, ale mogą wystąpić problemy z 

poprawnym działaniem np. Firefox). Jest  możliwość uruchomienia aplikacji Office 

365 online lub pobrania i zainstalowania aplikacji na komputerze/urządzeniu 

mobilnym lokalnie. Instalowanie aplikacji lokalnie nie jest konieczne, aby móc w 

pełni korzystać z pakietu O365.  

 

8. Ekran widoczny po zalogowaniu się do portalu O365 - w celu uruchomienia aplikacji 

z pakietu O365 online, kliknij odpowiednią ikonę– nastąpi uruchomienie aplikacji w 

przeglądarce internetowej. 

 

 
 

9. Powodzenia  

https://login.microsoftonline.com/
https://www.google.pl/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZoKla4G28LmrHq6YEB6MRu026QIGjMiuNOem-Jx4a4tVdhnn2CbO4QaAvkaEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

