
Instrukcja logowania i tworzenia kont w Office 365  

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, to zalogować się na nasze konto w Office 365. 

Każdy z uczniów otrzymał adres mailowy oraz odpowiadający kod, będący ciągiem znaków. Jeżeli 

poniżej będzie mowa o loginie, to tym loginem jest właśnie adres mailowy. Na potrzeby tej instrukcji 

utworzyłem konto: 

  

W pasku adresu przeglądarki wpisujemy : Office.login i klikamy enter 

 

Pojawia nam się kilka rekordów, klikamy na ten zaznaczony czerwoną elipsą. 

 

 

 

Szczegóły użytkownika 

Nazwa wyświetlana: Uczeń Przykładowy 

Nazwa użytkownika:u.przykladowy@zsr.elodz.edu.pl 

Hasło: Hac00148 

https://www.office.com/


Wyświetla się strona: 

 

Klikamy na zaloguj się i otrzymujemy coś takiego: 

 

  



Oczywiście wpisujemy nasz otrzymany wcześniej od wychowawcy mail oraz hasło jednorazowe 

 

Klikamy zaloguj, w efekcie pojawia się okno 

 



Możemy dla wygody zapisać nasze dane logowania w przeglądarce, wtedy system będzie podstawiał 

je automatycznie przy każdym logowaniu. Jest to jednak bezpieczne tylko w sytuacji, kiedy z naszego 

komputera korzystamy tylko my.  

Przejdźmy do zmiany hasła: 

W pierwszej linijce wpisujemy hasło otrzymane od wychowawcy, w kolejnych hasło na jakie chcemy 

zmienić to otrzymane 

Ważna uwaga- system wymusza zmianę hasła co 30 dni. Pojawia się wtedy identyczny komunikat. 

Postępujemy w takiej sytuacji analogicznie. 

Tutaj popełniłem błąd, uzyłem identyfikatora użytkownika. Najbezpieczniejsze hasło to co najmniej 8 

znaków, wielka litera i znak specjalny. 

 

 

 



Powtarzam operację tym razem korzystając z innego hasła i otrzymuję  

 

Klikam „dalej” i pojawia się komunikat 

 

Skonfigurujmy zatem numer telefonu. Jest to niezbędne, abyśmy byli w stanie sami przywrócić sobie 

konto, gdybyśmy zapomnieli hasła. Proponuję zaznaczyć „wyślij do mnie sms” 



 

 

Po chwili na podany numer dostajemy kod, klikamy na „weryfikuj”, po czym na „zakończ” i otwiera 

nam się wyczekana aplikacja Office 

 



 

Po lewej stronie mamy skróty do aplikacji online, po kliknięciu na 9 kropek w lewym górnym rogu 

otwiera się okno z pełnymi nazwami programów. Korzystając z polecenia pobierz pakiet Office 

możemy za darmo zainstalować Office na 5 komputerach. Pocztę przeglądamy używając programu 

Outlook. 

 

 

 


