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5. Instalacja Microsoft Teams na komputerze 

Z Teams możesz zainstalować Twoim komputerze (to zalecany sposób) oraz aplikacji na 

Twoim urządzeniu mobilnym. Możesz również korzystać z Teams nie instalując jej na 

komputerze tylko poprzez aplikację dostępną w przeglądarce (niezalecane). 

1.1. Instalacja Microsoft Teams na Twoim komputerze/laptopie 

1. Aplikacje klasyczne (na komputer) oraz mobilne możesz pobrać ze strony 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. 

 

Rysunek 13 Pobranie Teams na komputer i smartfon bez logowania 

2. Możesz również pobrać je po zalogowaniu się swoim kontem Office 365 EDU 

dokładnie w taki sam sposób jak w instrukcji „Proces logowania się do usługi Office 

365 dla Edukacji”. 

3. Po zalogowaniu się na Twoim koncie Office 365 EDU, pojawi się okno, w którym 

wyświetlają się wszystkie aplikacje dla Twojego konta służbowego. Należy poszukać 

aplikacji „Teams” i ją kliknąć. W przypadku, gdy jej nie widzisz należy kliknąć opcję 

„Wszystkie aplikacje” i ją wyszukać i następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. 

Poniżej zostaną przedstawione ilustracje ukazujące sposoby wyświetlania usługi 

Teams. 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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Rysunek 14.Okno strony usługi Office 365 z wyświetloną usługą Teams. 

 

Rysunek 15.Opcja „Wszystkie aplikacje” w usłudze Office 365. 

 

Rysunek 16.Wygląd strony usługi Office 365 po kliknięciu opcji „Wszystkie aplikacje”. 

4. Po kliknięciu na Teams zostaniesz przekierowany do programu w wersji dostępnej 

z przeglądarki. Następnym krokiem będzie kliknięcie w lewym dolnym rogu na opcję 

„Pobierz aplikację klasyczną” (zaznaczona czerwonym prostokątem w poniższym 

zdjęciu w lewym dolnym rogu). Po wybraniu tej opcji rozpocznie się pobieranie 

instalatora usługi Teams w wersji na komputer. 
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Rysunek 17.Opcja „Pobierz aplikacje klasyczną” Microsoft Teams. 

5. Po kliknięciu w opcję „Pobierz aplikację klasyczną” pojawi się komunikat dotyczący 

pobierania aplikacji Teams w wersji klasycznej. Należy kliknąć opcję „Zapisz plik”.  

 

Rysunek 18.Okno zapisywania instalatora aplikacji Teams w wersji klasycznej. 

6. Po zapisaniu pliku, należy wejść na swoim komputerze/laptopie w pobrane pliki 

i uruchomić instalator Teams. 

 

Rysunek 19.Okno pobranych plików na komputerze. 
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7. Po uruchomieniu pobranego pliku ukarze się następujące okno. Prosimy 

o nie wyłączanie urządzenia oraz wstrzymanie wszelkich czynności wykonywanych 

na komputerze. Proces instalacji trwa maksymalnie 5 minut, dlatego wykorzystaj 

go na wypicie herbaty 😊 do dalszej nauki dotyczącej pakietu Office 365 EDU. 

 

Rysunek20.Proces instalacji aplikacji Teams na Twoim komputerze. 

8. Brawo! Poprawnie pobrałeś oraz zainstalowałeś aplikację Teams w wersji klasycznej. 

Aplikacja uruchomi się automatycznie na Twoim komputerze. Od możesz korzystać z  

Teams w wersji na komputer. 

 

Rysunek 21.Wygląd aplikacji Teams w wersji deskopowej. 

1.2. Logowanie do Microsoft Teams na Twoim komputerze. 

1. Po uruchomieniu aplikacji Teams w wersji na komputer zostanie wyświetlone okno 

logowania, w którym należy podać adres e-mail Twojego konta Office 365 EDU. 

Po wprowadzeniu tego adresu, należy kliknąć opcję „Zaloguj się”. Po dokonaniu 
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powyższej czynności zostaniesz automatycznie przekierowany na główną stronę 

aplikacji. 

 

Rysunek22.Okno logowania się w aplikacji Teams w wersji deskopowej. 

2. Instalacja Microsoft Teams na smartfonie. 

Aplikacja Teams może zostać pobrana na Twoje urządzenie mobilne (tablet, telefon). Jest 

ona obsługiwana w systemach operacyjnych zarówno Apple iOS oraz Google Android. Proces 

instalacji jest identyczny dla obu systemów operacyjnych. 

1. W systemie operacyjnym iOS należy wejść w aplikację App Store oraz wyszukać w niej 

aplikację Microsoft Teams. W systemie operacyjnym Android należy wejść w aplikację 

Google Play oraz wyszukać w niej aplikację Microsoft Teams. Poniżej prezentujemy 

aplikację Microsoft Team w obu mobilnych systemach operacyjnych. 
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Rysunek 23. Teams w wersji mobilnej w Google Play. 

 

Rysunek 24. Teams w wersji mobilnej w AppStore. 



Strona | 8  

 

2.  W systemie operacyjnym Android należy kliknąć opcję „Zainstaluj”, a w systemie 

operacyjnym iOS opcję „POBIERZ”. Po dokonaniu tej czynności rozpocznie się 

pobieranie aplikacji Teams na Twoim urządzeniu mobilnym. 

 

Rysunek25.Wygląd pobierania aplikacji Teams w wersji mobilnej w systemie operacyjnym iOS. 

3. W momencie pobrania aplikacji Teams musisz zlokalizować ją na swoim urządzeniu 

mobilnym oraz nacisnąć na swoim ekranie w ikonę aplikacji. 
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Rysunek 26.Wygląd ikony aplikacji Teams w systemie operacyjnym iOS. 

4. Po wykonaniu powyższych czynności uruchomi się aplikacja i załaduje się okno 

logowania do aplikacji Teams w wersji mobilnej. Następnie należy wpisać swój adres 

email pozyskany przez nauczyciela do konta Office 365 dla Edukacji i kliknąć opcję  

„Zaloguj się”. 

 

Rysunek27.Menu logowania się w aplikacji Teams w systemie operacyjnym iOS. 
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5. Po zalogowaniu się, aplikacja automatycznie przekieruje Cię do menu aplikacji Teams 

w wersji mobilnej. Od teraz możesz porozumiewać się z swoimi nauczycielami oraz 

kolegami i koleżankami z klasy przez telefon. Brawo! 

 

Rysunek28.Aplikacja Teams w wersji mobilnej w systemie operacyjnym iOS. 

 

3. Informacja o aktualizacji podręcznika 

Podręcznik w wersji roboczej. Będzie sukcesywnie rozbudowywany. Najnowszą wersję zawsze 

otrzymasz na swoim dysku OneDrive, a udostępni Ci ją Szkoła. 

 


