
Przeglądarka rekomendowana do pracy z TEAMS – CHROME 

1. Zaloguj się do plaEormy GPE używając swojego loginu i hasła. 

 

2. Jeżeli do tej pory nie logowałeś/łaś się do MicrosoO 365 to może pojawić się 
informacja o konieczności zalogowania. Jako login proszę użyć login do GPE oraz hasło 
do Państwa konta. Należy ustawić strefę czasową. 

3. Może nastąpić przekierowanie do strony internetowej  logowania GPE wtedy należy 

się zalogować i po tej czynności powinno nastąpić przekierowanie do OUTLOOK. 

Opracowała: 
Małgorzata Solowska 
IX LO w Gdańsku



 

1) OneDrive to inteligentna aplikacja do obsługi plików dla plaEormy MicrosoO 365, 
która zapewnia łączność ze wszystkimi plikami, pozwalając na udostępnianie i 
współpracę z dowolnego miejsca przy równoczesnej ochronie rezultatów Twojej 
pracy.  
Dostęp z dowolnego miejsca 
Łatwo przechowuj i odnajduj swoje osobiste oraz udostępnione pliki robocze i uzyskuj 
do nich dostęp na plaEormie MicrosoO 365, w tym także usłudze MicrosoO Teams, ze 



wszystkich urządzeń. Zmiany wprowadzone w trybie offline są automatycznie 
przekazywane po nawiązaniu połączenia po raz kolejny. 
Bezproblemowa współpraca 
Współpracuj szybciej i sprawniej z dowolnymi osobami w organizacji lub spoza niej. 
Bezpiecznie udostępniaj pliki i współpracuj w czasie rzeczywistym, używając 
programów Word, Excel i PowerPoint w sieci Web, na urządzeniu przenośnym i 
komputerze. 

2) Word – procesor tekstu. W przypadku ściągnięcia pakietu MicrosoO 365 na komputer  
(każdy nauczyciel ma dostępnych do pobrania na różne nośniki 5 pakietów MS365), 
włączenie „autozapisu” spowoduje automatyczne zapisywanie dokumentu w 
OneDrive. Zalecane do przygotowywania materiałów. Z tego poziomu można 
udostępnić dokument do wybranej klasy/współpracowników. Jest to od razu materiał 
możliwy do wykorzystania w kolejnych latach.   

To co będzie edytowane w dokumencie od razu zapisze się w chmurze, nie trzeba 
przenosić na dysk w chmurze dokumentów.  

3) PowerPoint program do tworzenia i edytowania prezentacji mulhmedialnych (również 
po ściągnięciu MS365 i włączeniu autozapisu – tworzona prezentacja na komputerze 
od razu zapisuje się w chmurze) 

 

 



 

 

4) Microsoft Forms to część pakietu Office 365, która umożliwia użytkownikom 
szybkie i łatwe tworzenie niestandardowych testów, ankiet, kwestionariuszy, 
rejestracji i innych elementów. Po utworzeniu testu lub formularza możesz 
zaprosić inne osoby do udzielenia odpowiedzi przy użyciu dowolnej 



przeglądarki internetowej, nawet na urządzeniach przenośnych. Przesłane 
odpowiedzi możesz na bieżąco oceniać, korzystając z wbudowanych 
narzędzi do analizy. Dane z formularzy, na przykład wyniki testów, można 
łatwo wyeksportować do programu Excel w celu przeprowadzenia dalszych 
analiz lub wystawienia ocen. 
FORMS - kliknij i dowiedz się więcej o funkcjach i mozliwościach 

5) Teams – miejsce do współpracy spinające wszystkie aplikacje MS365 

więcej informacji i tutoriale  TEAMS znajdziesz tu - kliknij 

10 przydatnych trików TEAMS KLIKNIJ TUTAJ 

A teraz krok po kroku….. najważniejsze funkcje w TEAMS. 
 

DODAWANIE MATERIAŁÓW 
hnps://support.office.com/pl-pl/arhcle/tworzenie-plik%C3%B3w-tylko-do-odczytu-dla-
uczni%C3%B3w-lub-innych-cz%C5%82onk%C3%B3w-zespo%C5%82u-za-pomoc%C4%85-
folder%C3%B3w-0e7791d7-8c9c-4749-9bca-984289477988 

hnps://support.office.com/pl-pl/arhcle/konfigurowanie-notesu-zaj%C4%99%C4%87-w-
aplikacji-teams-przy-u%C5%BCyciu-istniej%C4%85cej-
zawarto%C5%9Bci-0a8c3b96-7784-4323-9931-09747c124e7d 

1. Jest możliwość tworzenia grup -  4 rodzaje grup. 

https://support.office.com/pl-pl/article/konfigurowanie-programu-microsoft-forms-cc52287a-4550-464d-9a1b-457bf9df2240
https://support.office.com/pl-pl/teams
https://www.chip.pl/2018/01/poradnik-chcesz-uzywac-komunikatora-teams-poznaj-10-sztuczek/
https://support.office.com/pl-pl/article/tworzenie-plik%25C3%25B3w-tylko-do-odczytu-dla-uczni%25C3%25B3w-lub-innych-cz%25C5%2582onk%25C3%25B3w-zespo%25C5%2582u-za-pomoc%25C4%2585-folder%25C3%25B3w-0e7791d7-8c9c-4749-9bca-984289477988
https://support.office.com/pl-pl/article/tworzenie-plik%25C3%25B3w-tylko-do-odczytu-dla-uczni%25C3%25B3w-lub-innych-cz%25C5%2582onk%25C3%25B3w-zespo%25C5%2582u-za-pomoc%25C4%2585-folder%25C3%25B3w-0e7791d7-8c9c-4749-9bca-984289477988
https://support.office.com/pl-pl/article/tworzenie-plik%25C3%25B3w-tylko-do-odczytu-dla-uczni%25C3%25B3w-lub-innych-cz%25C5%2582onk%25C3%25B3w-zespo%25C5%2582u-za-pomoc%25C4%2585-folder%25C3%25B3w-0e7791d7-8c9c-4749-9bca-984289477988
https://support.office.com/pl-pl/article/konfigurowanie-notesu-zaj%25C4%2599%25C4%2587-w-aplikacji-teams-przy-u%25C5%25BCyciu-istniej%25C4%2585cej-zawarto%25C5%259Bci-0a8c3b96-7784-4323-9931-09747c124e7d
https://support.office.com/pl-pl/article/konfigurowanie-notesu-zaj%25C4%2599%25C4%2587-w-aplikacji-teams-przy-u%25C5%25BCyciu-istniej%25C4%2585cej-zawarto%25C5%259Bci-0a8c3b96-7784-4323-9931-09747c124e7d
https://support.office.com/pl-pl/article/konfigurowanie-notesu-zaj%25C4%2599%25C4%2587-w-aplikacji-teams-przy-u%25C5%25BCyciu-istniej%25C4%2585cej-zawarto%25C5%259Bci-0a8c3b96-7784-4323-9931-09747c124e7d


 

1.1.Ta grupa jest właściwa do tworzenia grup z uczniami.  
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	OneDrive to inteligentna aplikacja do obsługi plików dla platformy Microsoft 365, która zapewnia łączność ze wszystkimi plikami, pozwalając na udostępnianie i współpracę z dowolnego miejsca przy równoczesnej ochronie rezultatów Twojej pracy.
	Dostęp z dowolnego miejsca

