
1. Zalogowanie do usługi Office 365 za pomocą linka do poczty uwr.edu.pl
2. Kliknięcie w ikonkę Teams

http://www1.wpae.uni.wroc.pl/landingpage_office365/


3. Po otwarciu Teams proszę kliknąć w „Zespoły”



4. Wybieramy ikonkę „Utwórz zespół”



5. Następnie wybieramy ikonę „Zajęcia”



6. W nazwie wpisujemy dla ułatwienia nazwę przedmiotu, gr. ćwiczeniową lub wykładową, kierunek i rok 



7. Po uzupełnieniu nazwy klikamy w „Dalej”



8. Możemy w tym miejscu dodać poklei adresy studentów lub  klikamy w ikonę pomiń z uwagi na inny sposób 
dodawania studentów za pomocą USOSWEB, który będzie pokazany w kolejnym punkcie. 



9. Pojawia się niniejszy obraz 



10. Klikamy w „…” aby rozwinął się pasek zadań i wybieramy „Pobierz link do zespołu”



11. Przedmiotowy link kopiujemy za pomocą myszki lub Ctrl+C



12. Przechodzimy do Usosweb-a, klikamy MÓJ USOSWEB



13. Wybieramy „Nowa wiadomość”, następnie klikamy „dodaj odbiorców”



14. Wybieramy „grupy zajęciowe”



15. Wybieramy semestr 



16. Wybieramy poszczególne grupy ćwiczeniowe lub całość



17. Pojawia się ekran edycji wiadomości



18. W treści wklejamy link do zespołu z pkt. 11 i wysyłamy zaproszenie. Następnie zamykamy Usosweb i wracamy 
do Teams.



18. Wybieramy „Ogłoszenia”, następnie „Pokaż materiały z zajęć”



19. Pojawia się ekran gdzie wybieramy pliki tekstowe, audio, wideo



20. Kolejno zostają zaprezentowane możliwości dodania plików z chmury OneDrive lub komputera, na którym 
obecnie pracujemy poprzez wybranie Plik



21. Po wybraniu „Plik” pojawia się zawartość naszego komputera 



22. Po skompletowaniu materiałów potrzebnych do zajęć dydaktycznych przechodzimy do tworzenia zadań 
poprzez kliknięcie w ikonkę „Zadania”  



23. Po kliknięciu w zadania pojawia się poniżej pasek zadań, w którym wybieramy „Zadanie” i następnie klikamy 
„Utwórz”



24. Pojawia się ekran nowego zadania w którym po kolei uzupełniamy pola tekstowe





25. W tym miejscu klikamy ikonkę „przypisz do” i wybieramy poprzez zaznaczenie grupę



26. Po uzupełnieniu podkreślonych pół klikamy „Przypisz” 



28. Każda kolejną czynność związaną z kolejnym zadaniem do grupy powtarzamy w ten sam sposób 



29. W przypadku pojawienia się takiego komunikatu w przeglądarce Safari proszę zastosować propozycje 
wskazaną w pkt. 30 



30. Ustawienia 


