
Microsoft Teams - Instrukcja dla studenta 

 

Aby zalogować się na konto Microsoft należy wpisać w przeglądarce adres: www.office.com 

Klikamy Zaloguj się 

 

Dane do logowania:  
Login: nr albumu@student.umb.edu.pl 
Hasło: takie jak do wirtualnej uczelni 
 
Hasło można zresetować samodzielnie stosując się do instrukcji znajdującej się m.in. na stronie 

https://www.umb.edu.pl/pl/poczta 

Po zalogowaniu wybieramy aplikację MS Teams. 

 

www.office.com
mailto:albumu@student.umb.edu.pl
https://www.umb.edu.pl/pl/poczta


 

W MS Teams możemy pracować w dwóch formach aplikacji (zalecane jest pobranie aplikacji) 

oraz w przeglądarce. 

Widok MS Teams  

 

Dołączenie do spotkania 

Informacje o realizowanych zajęciach są zamieszczane przez prowadzących w poszczególnych 

przedmiotach na platformie Blackboard (Zalecaną formą jest publikacja linku do spotkania 

w zakładce „Treści”).  

Po wejściu w link do spotkania otworzy nam się w przeglądarce dodatkowa zakładka: Jak 

chcesz dołączyć do spotkania Teams? Wybieramy opcję Otwórz aplikację Teams lub Otwórz 

odnośnik. 

Przeglądarka Google Chrome: 



Klikamy Otwórz Microsoft Teams otworzy nam się spotkanie w aplikacji MS Teams. Jeżeli 

wybierzemy opcję Kontynuuj w tej przeglądarce otworzy nam się spotkanie w przeglądarce. 

 

 

 

 

Przeglądarka Firefox: 

Klikamy Otwórz odnośnik otworzy nam się spotkanie w aplikacji MS Teams. Jeżeli wybierzemy 

opcję Korzystaj z Teams w przeglądarce Microsoft Edge otworzy nam się spotkanie w 

przeglądarce. 

 

 

Po wybraniu powyższych opcji wyświetli nam się okno aplikacji. Należy zaznaczyć Dźwięk z 

komputera i klikamy Dołącz teraz jeżeli będziemy korzystać z aplikacji. 



 

 

Okno aplikacji: 

 

 

 

Jeżeli korzystanym z przeglądarki wyświetli nam się takie okno (jak poniżej) aby dołączyć do 

spotkania. Klikamy Dołącz teraz. Jeżeli jesteśmy zalogowani.  



 

W przypadku, gdy student nie jest zalogowany wyświetli się takie okno. Należy wtedy 

zalogować się. 

 

W przypadku problemu z widocznością udostępnionej prezentacji lub tablicy należy się 

upewnić, czy mamy podgląd na użytkowników czy udostępnionej zawartości. 

Widok z aplikacji 



W przypadku, gdy jest udostępniona prezentacja i jej nie widzimy należy kliknąć na dole w 

okienko z prezentacją.  

 

W przypadku udostępnionej tablicy i jej nie widzimy należy kliknąć na dole w niebieskie pole.  

 

 

Widok z przeglądarki 

W przypadku przeglądarki, gdy nie widzimy prezentacji należy kliknąć w prawy dolny róg 

Udostępnienie w toku. 



 

Jeżeli nie widzimy tablicy należy kliknąć w prawy dolny róg na niebieską ikonę. 

 

 


