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Poradnik korzystania z platformy Microsoft Teams 

Słowem wstępu… 

Drogi Studencie, 

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 dotknęła nas wszystkich bardzo boleśnie. Wymusiła także 
zmiany w organizacji roku akademickiego, w tym również w sposobie nauczania. Począwszy od 
roku akademickiego 2020/2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w procesie dydaktycznym, 
poza swoją główną platformą e-learningową, korzystać będzie również z platformy dostępnej  
w pakiecie Microsoft Office 365, czyli Microsoft Teams. Zdajemy sobie sprawę, że początkowo 
platforma może okazać się dla Was nieco skomplikowana, dlatego też postanowiliśmy napisać 
krótki poradnik, żeby wdrażanie w nową rzeczywistość przebiegło jak najbardziej łagodnie. 
Zatem… 
 
Czym jest Microsoft Teams? 

Jest to część składowa pakietu Office 365. Służy do szeroko pojętej współpracy w zespole. 
Posiada wiele narzędzi ułatwiających sprawne działanie w grupie oraz zarządzanie projektami. 
W czasie pandemii, znalazła swoje zastosowanie w nauczaniu zdalnym. W tym momencie warto 
zaznaczyć, iż jako studenci SGSP, mamy dostęp do wszystkich narzędzi pakietu Office 365  
w najbardziej podstawowej wersji. Zalicza się do tego m.in. Word Online, Excel Online, 
PowerPoint Online, OneNote, Outlook oraz 1TB przestrzeni dyskowej w chmurze OneDrive. 

Microsoft Teams dostępny jest w wersji przeglądarkowej (strona internetowa), jako aplikacja 
PC (na wszystkie systemy operacyjne), a także jako aplikacja na smartfona (zarówno na 
Androida, jak i iOS’a). 

Logowanie do platformy 

Każdy student SGSP posiada dostęp do pakietu 
Office 365, w tym i również do Teamsa. Od czego 
więc zacząć? Najlepiej od pobrania i zainstalowania 
aplikacji na swój komputer. Wersja przeglądarkowa 
jest nieco okrojona i może sprawiać problemy przy 
rozmowach. Link do pobrania znajduje się tutaj. 
Kiedy już będziemy mieć aplikację, należy się 
zalogować. Każdy student ma już założone konto 
szkolne, z którego będzie korzystać (w przypadku 
studentów mundurowych, jest to tzw. „skrzynka 
służbowa”) na platformie Teams.  

Twój adres logowania to 
numer_albumu@student.sgsp.edu.pl.   
Hasło to numer PESEL studenta bez pierwszych 
dwóch cyfr (9 cyfr). 

Instrukcję dotyczącą dołączania do zajęć 
znajdziesz w dalszej części poradnika. 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
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Budowa programu/interfejs – pasek górny 

Program powita Cię takim oto interfejsem: 

Skupmy się zatem na jego pierwszym elemencie, a mianowicie pasku górnym: 

  

Lista opcji – pojawia się po kliknięciu ikonki 
Twojego profilu. Możesz ustawić tutaj 
swoją dostępność, otworzyć zapisane 
wcześniej strony, posty, czy kanały oraz 
zmienić ustawienia takie jak: kolorystyka, 
powiadomienia oraz skonfigurować 
kamerę i mikrofon. 

Pasek wyszukiwania – za jego pomocą możesz 
odnaleźć użytkowników, grupy, posty, pliki, a także 
skorzystać z szybkich poleceń. 

Przyciski nawigacyjne –  tak 
jak w normalnej 
przeglądarce, pozwalają na 
przemieszczanie się między 
poprzednimi/następnymi 
ekranami. 

Twój Przedmiot 

TP 
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Budowa programu/interfejs – pasek boczny 

Po wejściu do ekranu grupy, czekają na nas takie funkcje programu: 

 

  

Aktywność – tutaj znajdą się wszystkie powiadomienia 
związane z Tobą oraz z kanałami które obserwujesz. 

Czat – tutaj możesz prowadzić rozmowy z innymi 
użytkownikami, zarówno tekstowe, jak i głosowe i wideo. 

Zespoły – tutaj masz dostęp do wszystkich kanałów  
(a zarazem postów i plików), jakie przypisane są Twojemu 
zespołowi. 

Rozmowy – tutaj w szybki sposób możesz rozpocząć 
rozmowę głosową lub wideo. 

Pliki – tutaj masz dostęp do wszystkich plików powiązanych 
z Twoją grupą. 

Kanały – to miejsca, w których 
można umieszczać wpisy, pliki, 
prowadzić spotkania. Każdy  
z kanałów działa na zasadzie 
podobnej do Tablicy z Facebooka. 
W nauczaniu zdalnym SGSP, 
kanały będą przydzielone 
poszczególnym grupom, w jakich 
odbywają się zajęcia. 

 

Kanał 1 

Kanał 2 

Kanał 3 
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Dołączanie do zajęć 

Aby móc uczestniczyć w zajęciach, musimy dołączyć do zespołów. Każdy z zespołów 
utworzonych w SGSP, to jeden przedmiot nauczania. W nich znajdować się będą kanały dla 
poszczególnych grup.  

Aby dołączyć do odpowiedniego zespołu, należy wprowadzić kod zespołu, który zostanie 
przekazany przez prowadzącego zajęcia. 

Włączamy zakładkę „Zespoły”, a następnie przycisk „Dołącz do zespołu lub utwórz nowy” 
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Budowa programu/interfejs – okno kanału 

Skupmy się tym razem na widoku kanału, gdyż będzie on jedną z najważniejszych części 
programu: 

 

Powiadomienia – jeśli chcesz 
być powiadamiany o wszystkich 
działaniach, jakie dzieją się na 
kanale, możesz to ustawić  
w ustawieniach kanału w 
prawym górnym rogu. 

Karty – karta „Pliki” to również szybki dostęp 
do wszystkich udostępnianych plików  
w kanale. W zależności od prowadzącego, 
mogą być również dodawane inne karty  
o innych funkcjach. 

Konwersacja – narzędzie do komunikacji na kanale, działające na tej samej zasadzie 
co posty na Facebooku. Możesz wrzucać tekst, pliki oraz zdjęcia. W polu powyżej 
wyświetlają się również inne informacje dotyczące kanału (m. in. o odbytym 
spotkaniu – lekcji). 
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Rozmowy głosowe i wideo 

Zajęcia będą się odbywały jako wideorozmowy, bądź rozmowy głosowe. Zapoznajmy się 
zatem też z tym aspektem platformy: 

 

  

S2 S1 

Student 1 Student 2 

Lista uczestników – wyświetla 
aktualną listę uczestników 
spotkania. 

Czat – w czasie spotkania 
można rozpocząć konwersację, 
przesyłać wiadomości, zdjęcia 
pliki, po zakończeniu spotkania, 
konwersacja jest zapisywana. 

Podnieś dłoń – dzięki tej 
funkcji, możesz zgłosić chęć 
wypowiedzi. Więcej o tej 
funkcji w dziale „Wirtualny 
Savoir Vivre”. 

Pozostałe opcje – tu szybko odnajdziesz 
ustawienia kamery i mikrofonu, tła 
kamery, a także nagrywanie spotkania 
oraz notatki ze spotkania. 

Włącz/wyłącz 
kamerę i mikrofon – 
więcej o poprawnym 
używaniu tych funkcji  
w dziale „Wirtualny 
Savoir Vivre”. 

Udostępnij ekran – możesz 
pozostałym uczestnikom 
wyświetlić swój ekran,  
bądź zaprezentować slajdy  
z prezentacji. 
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Udostępnianie ekranu posiada kilka odmiennych funkcji, przyjrzyjmy im się z bliska: 

Wirtualny Savoir Vivre 

1. Zasada „jednego mikrofonu” 

Jedna z najbardziej fundamentalnych zasad spotkań 
online. Pamiętajmy o tym, by wyłączać mikrofon, kiedy 
nie wypowiadamy się. Włączone mikrofony u wszystkich 
uczestników wprowadzają duży szum, a także powodują 
niekomfortowe sytuacje, zarówno dla mówiącego, jak  
i słuchających np. gdy spadnie nam długopis, lub  
w pomieszczeniu włączony jest wiatrak. Włączenie  
i wyłączenie mikrofonu to zaledwie jedno kliknięcie,  
a wprowadza ład i porządek do spotkania. 

2. Zgłaszaj chęć wypowiedzi 

Jak zostało wspomniane wcześniej, Microsoft 
Teams posiada opcję zgłaszania się, znane 
nam dobrze ze szkoły „podniesienie dłoni”. 
Wchodzenie w słowo osobie mówiącej 
powoduje, iż tak naprawdę ani mówiący, ani 
przeszkadzający nie zostanie przez 
pozostałych uczestników zrozumiany. 
„Podniesienie dłoni” da znak mówiącemu, że 
chcemy również się wypowiedzieć, a następnie 
będzie mógł udzielić nam głosu. 

 

Pulpit i okno – tu możesz udostępnić to, 
co aktualnie dzieje się u Ciebie na 
ekranie. Różnica pomiędzy jedną,  
a drugą opcją jest taka, że wybierając 
„Okno” ograniczamy udostępnianie do 
jednego wybranego przez nas okna. 
„Pulpit” wyświetla wszystko, co widzisz 
na swoim ekranie. 

PowerPoint– tu możesz udostępnić prezentację załadowaną  
z Twojego komputera lub usługi OneDrive. 
 
W przypadku oglądania prezentacji, o ile nie wyłączy tej opcji 
prowadzący, możemy swobodnie przełączać się między 
slajdami, a w razie potrzeby, jednym kliknięciem wrócić do 
prezentowanego przez prowadzącego slajdu. 
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3. Przetestuj sprzęt 

Przed spotkaniem warto sprawdzić działanie aplikacji, z której planujemy skorzystać,  
a także poprawność działania mikrofonu i kamery, aby nie tracić czasu podczas 
spotkania na rozwiązywanie problemów technicznych. 

4. Zadbaj o otoczenie 

Wybierz pomieszczenie gwarantujące w miarę możliwości spokój i ciszę, a także wyłącz 
zbędne urządzenia i aplikacje – mogą generować niepotrzebny hałas podczas 
spotkania. 

5. Nie nagrywaj 

Nie każdy prowadzący życzy sobie, by spotkania były nagrywane. Jeżeli chcesz to 
zrobić, zapytaj go o zgodę. 

Problemy 

1. „Nie działa mi kamerka/mikrofon, mimo że mam sprawny komputer” 

Sprawdź ustawienia kamery oraz mikrofony w panelu ustawień Microsoft Teams. 
Czasem przy używaniu różnych urządzeń wcześniej, aplikacja nie wie z jakich urządzeń 
audio/wideo korzystamy obecnie. Po ustawieniu warto przeprowadzić rozmowę 
testową, aby sprawdzić czy problem został rozwiązany. 

2. „Mam inny widok podczas rozmowy, niż w tym poradniku” 

Różnica w widoku może wynikać z rodzaju konta, jakie zostało stworzone dla nas, bądź 
prowadzącego. Poradnik był tworzony na kontach rodzaju „Uczeń-nauczyciel”, 
jednakże część szkolnych kont, może być inna. Układ przycisków różni się nieznacznie, 
jednak funkcjonalność platformy jest wciąż taka sama. 

3. „Słyszę echo, co mogę z tym zrobić?” 

Echo powstaje w wyniku wyłapywania przez mikrofon dźwięków z głośnika. Najlepszym 
rozwiązaniem tego problemu jest podłączenie się do zestawu słuchawkowego. 

4. „Czemu służy instalacja oprogramowania MS Teams, skoro z poziomu przeglądarki 
mam dostęp do tych samych opcji?” 

Problem przeglądarek polega na tym, że nie zawsze nadążają za funkcjami, które 
oferuje nam aplikacja, a co za tym idzie, nie zawsze wszystkie funkcje są przez nie 
wspierane. Dotyczy to głównie rozmów audio/video, czyli funkcji, z której będziemy 
korzystać najczęściej. 
 

Po więcej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące Microsoft Teams możesz 
zasięgnąć w: 

Dziale IT  e-mail: it@sgsp.edu.pl   
Samorządzie Studenckim e-mail: sgsp.sam@gmail.com 

mailto:it@sgsp.edu.pl

