
Logowanie i korzystanie 

z wirtualnej klasy

Instrukcja dla ucznia



Wchodzimy na stronę https://www.office.com/
i klikamy w przycisk Zaloguj się  

Logowanie

https://www.office.com/


Logowanie – wprowadzamy dane logowania

Adres e-mail: imie.nazwisko@365.dpfa-europrymus.pl



Logowanie – wprowadzamy dane logowania

Wpisujemy swoje indywidualne hasło otrzymane od wychowawcy 



Logowanie – po raz pierwszy

Jeżeli logujemy się po raz pierwszy

Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu ich pojawi się 
w kolejnym kroku wyświetli okno z prośbą o zmianę hasła.

Bieżące hasło: Wpisujemy swoje bieżące 
hasło – to aktualnie użyte 

Nowe hasło: Ustawiamy swoje nowe 
własne hasło

Powtórz hasło: Powtarzamy swoje hasło

Hasło nie może zawierać identyfikatora użytkownika 
oraz musi składać się z co najmniej 8 znaków i z co 
najmniej 3 z następujących typów znaków: wielkie 

litery, małe litery, cyfry i symbole.



Logowanie – wprowadzamy dane logowania

Po wprowadzeniu poprawnych danych może wyświetlić nam się 
poniższy komunikat

Klikamy w przycisk TAK
i opcjonalnie zaznaczymy 
kwadracik przy napisie 
Nie pokazuj ponownie



Office 365 – OneNote klasa wirtualna

Klikamy ikonę z napisem OneNote aby dostać się do klasy 
wirtualnej



OneNote – dołączamy do klasy wirtualnej

Po wejściu musimy kliknąć w Udostępnione mi aby odnaleźć 
odpowiednią wirtualną klasę – przedmiot. Wirtualnych klas może 

być wiele. Klikamy w nazwę notesu.



OneNote – klasa wirtualna

Gdy wejdziemy pojawi się nam nowe okno z zakładkami po lewej 
stronie.



OneNote – klasa wirtualna

Zakładka Witam jest widok poszczególnych lekcji gdzie 
nauczyciel wyjaśni co należy zrobić.



OneNote – klasa wirtualna

Biblioteka zawartości - tutaj znajdziemy materiały jeśli są 
potrzebne do poszczególnych zadań lub lekcji 



OneNote – klasa wirtualna

Obszar współpracy - tutaj możemy jednoczenie pisać wszyscy 
w jednym czasie (burza mózgów) 



OneNote – klasa wirtualna

Sekcja oznaczona naszym imieniem i nazwiskiem jest dla nas 
prywatną przestrzenią. 

Np. zadanie domowe – wpisuję nazwę zadania np. zadanie nr 6 i poniżej
odpowiadam lub wklejam odpowiedź w formie zdjęcia, lub pliku przygotowanego na
komputerze. Wystarczy przeciągnąć je z np. z pulpitu.


