
Usługa Office 365 Pro Plus 

Przypomnienie 

Urząd Miasta Łodzi zakupił dla całej edukacji w Łodzi licencje na Usługę Office 365 ProPlus. 

Nasza szkoła jest na etapie wdrażania tej usługi. W ramach usługi otrzymamy pakiet Office 

2016 Pro oraz wiele innych programów działających on-line. Opis usługi i oprogramowania 

znajduje się pod adresem: 

https://sway.com/MRFlWC3tmsRc7661?ref=Link&loc=play 

Miasto zakupiło licencje dla każdego nauczyciela, pracownika administracji szkoły oraz ucznia 

w ilości 5 licencji dla każdego. Oznacza to, że każda osoba, która otrzyma konto Office 365 

ma prawo do zainstalowania najnowszej wersji pakietu biurowego MS Office na 

5 prywatnych urządzeniach (komputer, laptop, smartfon, ….) w ramach jednego 

gospodarstwa. Licencje przypisane są do danego użytkownika i NIK INNY nie może z nich 

korzystać. 

Na urządzenia szkolne została wykupiona osobna licencja. W związku z tym na każdym 

stanowisku komputerowym w szkole będzie zainstalowana nowsza wersja pakietu 

biurowego MS Office.  

Jak zalogować się na konto Office 365? 

1. Po otrzymaniu loginu i jednorazowego hasła, z poziomu przeglądarki internetowej 

uruchamiamy stronę:  portal.office.com 

2. Po zatwierdzeniu powyższego adresu otrzymamy okno logowania: 

 

Gdzie w polu edycyjnym wpisujemy otrzymany adres e-mail: 

login@zsti.elodz.edu.pl                            np. a.daniel@zsti.elodz.edu.pl 

Po przejściu dalej należy wpisać otrzymane hasło jednorazowe. 



3. Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła. W tym celu jako hasło stare 

wpisujemy hasło otrzymane. Nowe hasło wymyślamy z uwzględnieniem siły 

i bezpieczeństwa hasła (minimum 8 znaków w tym duże i małe litery oraz znaki 

specjalne) 

4. Po zalogowaniu się do portalu system przeprowadzi nas przez wstępną konfigurację 

(m.in. ustawienie strefy czasowej) 

5. Po tych czynnościach możemy rozpocząć pracę z systemem. 

Proces logowania oraz podstawową konfigurację bardzo dobrze przedstawia Pan Janusz 

Wierzbicki na platformie Microsoft Educator Community 

http://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/wprowadzenie-do-office-365 

(link należy skopiować do adresu przeglądarki) 

Aby obejrzeć materiały nie trzeba być zalogowanym na platformie MEC i nie trzeba robić 

testów sprawdzających. Niemniej jednak zachęcam do zalogowania się na platformę tym 

bardziej, że możemy to zrobić za pomocą otrzymanego adresu do konta Office 365 (tzn. jest 

taki sam login i hasło jak na portal.office.com) 

 

Więcej informacji na temat programów dostępnych w usłudze znajdziemy na filmie pod 

adresem: 

https://youtu.be/CltGVgQiXjU 

Panowie Janusz Wierzbicki i Michał Grześlak przedstawiają najważniejsze funkcje programów 

dostępnych w pakiecie. 

Ponieważ produkt jest cały czas rozwijany, niektóre ekrany pokazane w filmach 

i prezentacjach mogą nieco różnić się od wersji aktualnej. 

 


