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Pytania 

 

Dziękujemy wszystkim obecnym na webinarze za aktywność. Pytań było bardzo dużo. 

Wypisujemy je w kolejności chronologicznej. Przeglądając je zwróć uwagę na łącza i 

linki. Prowadzą do wielu wartościowych treści. Miłej lektury! 

 

1. Jak ustawić takie wyświetlanie dla dzieci jak u Was teraz- lewy pdf, a prawy - prowadzący? 

To widok tzw. Live Meeting. To inny rodzaj spotkania dostępny w wybranych planach. Dla planów 

edukacyjnych dostępny jedynie w licencji A3 lub A5. 

 

2. Czy można zablokować uczestnikom spotkania możliwość wyciszenia mikrofonu prowadzącego oraz czy 

można zablokować przerwanie nagrywania przez uczestników spotkania? 

Tak. Ustaw wszystkich jako uczestników, a tylko siebie jako prezentera. 

 

3. Jak ze strony administratora zorganizować, założyć całą platformę dla szkoły? Dostałem zadanie: załóż 

platformę. Nie miałem z nią nigdy do czynienia 

Spójrz na ten link https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/ 

Znajdziesz tam mnóstwo informacji wprost od Microsoft. Dowiesz się jak założyć tenanta czy zorganizować 

pracę. 

 

4. Czy dostane na maila to szkolenie, aby posłuchać jeszcze raz? 

Tak, oczywiście. Nagranie z webinara wraz z transkrypcją pytań (którą właśnie czytasz      ) otrzymasz w 

poniedziałek na swojego maila. 

 

5. Czy spotkanie jest certyfikowane? 

Nie. Nie przewidujemy certyfikatów, ale możesz dołączyć do naszego bezpłatnego szkolenia z Microsoft 

Teams. Tam certyfikat można wygenerować sobie po ukończeniu kursu 

https://AkademiaAplikacji.pl/Office365Ninja (bezpłatne szkolenie Teams) 

 

6. W jaki sposób uruchomić w Teams taki webinar jak ten? 

To spotkanie na żywo. Trochę inny rodzaj spotkania. Ma inne możliwości i ograniczenia. Wymaga też innej 

licencji min. A3 (edukacja), E1(enterprise). 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/
https://akademiaaplikacji.pl/Office365Ninja
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7. Jak z możliwością tworzenia i udostępniania testów uczniom, Czy jest możliwość 

ustawienia czasu na wykonanie testu. 

Tak, jest. Artur pokazuje to w części Q&A webinara. 

 

8. Co jeśli w klasie jest kilka roczników? 

Obejrzyj nagranie webinara - Artur omawia tą kwestię w części Q&A webinara. Generalnie zorganizuj to tak, 

jak będzie Ci wygodniej, np. dodaj do nazwy zespołu identyfikator roku szkolnego. 

 

9. A jak dodać uczniów spoza organizacji? 

Musisz włączyć dostęp dla gości. Wymaga to kilku kroków oraz wcześniej przygotowania Azure Active 

Directory (miejsce, gdzie m.in. Teams przechowuje informacje o użytkownikach). Skorzystaj z tego linku i 

podążaj za instrukcjami krok po kroku: 

https://www.techrepublic.com/article/how-to-add-guest-accounts-to-your-microsoft-teams/ 

 

10. Czy jest możliwość jak na Skype możliwość dodawania gości bez wymagania logowania? 

Tak, wystarczy, że klikną w link z zaproszenia i wybiorą tam opcję uruchomienia w przeglądarce. 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://www.techrepublic.com/article/how-to-add-guest-accounts-to-your-microsoft-teams/
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11. Czy uczniowie muszą mieć Microsoft 365? 

Tak, dopiero licencja Microsoft365 daje im dostęp do usług, które są 

wykorzystywane przez Teams w tle. 

 

12. Czy użytkownik - uczeń może na swoim koncie zakładać Zespół ? 

Tak. Domyślnie tak, ale można, a nawet należy to zablokować. 

 

13. Czy można zmienić nazwę zespołu ( np. 6a na 7a ?) w nowym roku szkolnym , a zespół pozostaje? 

Tak. Możesz to zrobić bezpośrednio z Teams (opcja edytuj zespół). 

 

14. Czy dzieci też musza mieć zainstalowanego Teamsa? 

Nie jest to konieczne – mogą pracować z przeglądarki. Pamiętaj tylko, że muszą się zalogować. 

 

15. Czy można tak skonfigurować TEAMSy aby nauczyciele byli w planie A3 a uczniowie A1? 

Można tylko nie robi się tego z poziomu administracji Teams, a z poziomu administracji Office365. Wystarczy 

przypisać użytkownikom różne licencje. 

 

16. Jak wyciszyć uczniów podczas spotkania? 

Masz 2 opcje: kliknąć na ikonę ucznia prawym przyciskiem myszy i wybrać tam „wycisz” albo z poziomu 

zarządzania użytkownikami kanału. 

 

17. Jak wyłączyć uczniów z użytkowania tablicy? 

Tablica jest dostępna on-line dla wszystkich, którzy uczestniczą w spotkaniu, dlatego można używać aplikacji 

whiteboard na swoim komputerze, a później opublikować na kanale. Jeśli chcesz, aby uczniowie na żywo 

widzieli Twoją tablicę, możesz po prostu udostępnić widok swojego pulpitu. 

 

18. Czy uczniowie z poziomu ucznia również mogą tworzyć zespół zamknięty do którego nauczyciel nie ma 

wglądu? 

Tak. Dlatego wato im zablokować opcję tworzenia zespołów. Choć pytanie przed czym chcemy się ochronić, 

bo jak nie na Teams, to założą taką tajną grupę gdziekolwiek indziej. Instrukcja przygotowana przez Artura 

jest tutaj. 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://www.facebook.com/download/2538765276345104/Uczniowie%20nie%20mog%C4%85%20tworzy%C4%87%20zespo%C5%82%C3%B3w%20w%20Teams.pdf?av=100012265756233&eav=Afa1ShBJ5r2v_DoehSbVJ1xRAm32lHs6GJwk1CG34rqnUGpP6icKUj0ie3AMM5Qolx8&hash=Acr4bN6PPdY1z-9s


 
 

 
 

Strona 4 z 18 

MICROSOFT TEAMS W SZKOLE – DOBRE I ZŁE PRAKTYKI | WEBINAR | 2020-04-03 

Transkrypt sesji pytań i odpowiedzi. 

https://AkademiaAplikacji.pl/webinar-2020-04-03  

19. Jak zablokować możliwość wyciszania mikrofonów przez jednego z uczestników 

spotkania pozostałym? Często dzieci wyciszają sobie wzajemnie mikrofony 

podczas spotkania. 

Ustaw go jako uczestnika, a nie prezentującego. Dodatkowo można to 

skonfigurować w politykach spotkań Teams. 

 

20. Czy można na dane spotkanie zaprosić osoby spoza teamsa? Na to jedno.  

Tak, wystarczy ze wyślesz tej osobie linka do spotkania lub bezpośrednio zaprosisz go na nie. 

 

21. Jak uzyskać dostęp do poprzedniego webinara? 

Wszystkie nasze webinary znajdziesz tutaj: 

https://www.AkademiaAplikacji.pl/webinary/ 

Poprzedni, czyli „Praca zdalna z Microsoft Teams” prowadzony przez Martą Czapik też tam jest. Bezpośredni 

link do niego: https://www.AkademiaAplikacji.pl/webinar-2020-03-20/ 

 

22. Czy żeby zacząć pracę z Teams muszę poczekać na maila przypisanego przez dyrekcję? 

Musi Ci zostać przypisana licencja. Zapytaj odpowiedzialne za to osoby w Twojej szkole. 

 

23. Jak uruchomić wskaźnik/kursor myszki w czasie prezentacji i jak można coś narysować, żeby uczniowie też 

to widzieli. 

Opcji jest wiele. 

Możesz np. udostępnić swój ekran. Jeżeli udostępniasz swój ekran, to użytkownicy widzą Twoją myszkę. Aby 

coś narysować użyć skrótu „windows + w” i wybierz „Zrzut pełnego ekranu” („Fullscreen snip”). Zwróć tylko 

uwagę czy udostępniasz uczniom cały ekran czy może wybraną aplikację. Jeśli to drugie, to uczniowie nie 

zobaczą tego co im rysujesz.  

Dodatkowo masz jeszcze opcję WhiteBord / Tablica. Możesz rysować też bezpośrednio w OneNote. 

 

24. Czy folder materiały z zajęć jest tylko jeden? 

Tak, ale wszystko co jest wewnątrz dziedziczy właściwości. Możesz w nim tworzyć podfoldery. 

 

25. Jak mogę odzyskać plik, który usunie mi uczeń ? 

Wchodzimy w zakładkę pliki, następnie otwórz w aplikacji Sharepoint (z górnego menu) i po prawej stronie 

mamy kosz. Odzyskujemy z kosza wybrany plik. Będziemy o tym mówić więcej na przyszłotygodniowym 

webinarze. 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://www.akademiaaplikacji.pl/webinary/
https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-03-20/
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26. Jestem studentką pedagogiki i na ten moment korzystam z Teams jako uczeń :) 

Czy dobrze rozumiem, że jeśli placówka otrzymuje dostęp to Teams to opcje dla 

nauczyciela  odgórnie są inne niż dla uczniów (układ, opcje itp.)? 

To zależy od konfiguracji środowiska, ale z dużym prawdopodobieństwem tak 

właśnie jest. 

 

27. Jak można dodać do zespołu uczniów z zewnętrznymi adresami mailowymi? 

Musisz włączyć dostęp gości (patrz odp. 9). To opcja dostępna z poziomu organizacji, ale pamiętaj, że 

użytkownicy z będący gośćmi nie posiadają takich uprawnień jak zwykli użytkownicy. Do pracy codziennej 

warto więc utworzyć uczniom konta we własnej domenie.  

 

28. Licencja typu A1 - o co chodzi? 

https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/ 

 

29. Czy plan A3 jest bezpłatny dla szkół? 

Nie. Tylko (a właściwie aż) A1 

 

30. Jak skutecznie usunąć wpis lub zadanie omyłkowo wklejone  w ogłoszeniach  

W opcjach zespołu możesz to kontrolować czy wiadomości tego typu można usuwać (tzn. włączyć możliwość 

kasowania). Potem wystarczy najechać myszką na wpis – pojawią się trzy kropeczki. Z listy wybrać opcję 

„usuń wpis” 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/
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31. Jak naprawić notes?  W OneNote na komputerze dostaje komunikat, że notes jest uszkodzony i nie mogę 

go zsynchronizować.   

Spróbuj utworzyć nowy – najlepiej w innym zespole. Jeśli problem tam się nie pojawia, to utwórz nowy w 

miejscu docelowym. Jeśli i tym razem wszystko będzie ok, to po prostu przenieś dane do nowego OneNote. 

Jeśli będzie jednak źle, to pozostaje zgłoszenie na support Microsoft.  

 

32. Jak poprawnie edytować oś czasu przy wysyłaniu testu, który będzie aktywny do wykonania za kilka dni, 

np. 7.04. w godz. 12.00-13.00.  Czy jeśli opublikuję test już dzisiaj, czy będzie on już widoczny dla uczniów? 

Gdzie mogę obejrzeć wyniki testu? 

Przy tworzeniu testu na dole okna jest edytuj. Po wejściu w tę opcję mamy możliwość późniejszego 

zaplanowania publikacji testu. Wyniki testu oglądamy w module zadania, klikając na zadaniu po terminie 

wykonania. 

 

33. Ucznia dodaje się przez maila? 

Jeśli chodzi o dodanie do zespołu, to tak – robi się to po mailu. Możesz też wysłać im kod, tak jak pokazywał 

to Artur. 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
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34. Czy jest możliwość zablokowania pobierania plików? Chodzi o to żeby studenci 

mogli przestudiować wykład on-line, ale żeby go nie mogli pobrać i 

rozpowszechniać. 

Nie ma. Przy obecnym stanie techniki takie zabezpieczenia nie mają sensu. 

 

35. Czy uczeń z zespołu 7a, w którym jest też nauczyciel N, może widzieć materiały nauczyciela N, który jest w 

zespole SP (tylko nauczyciele)? 

Tylko jeśli ten nauczyciel udostępni mu jakieś pliki. 

 

36. Jak wstawić linki do materiałów z zajęć 

Zależy jakie to materiały. Polecamy OneNote. Wystarczy wkleić link zupełnie jak w Word, czy jakiejkolwiek 

innej aplikacji. 

 

37. Jak pracować z notesem zajęć z uczniami? 

To złożony temat, ale wrócimy do niego w przyszłości. Jak? Wszystkiego dowiecie się z newslettera. 

 

38.  Czy folder materiały z zajęć jest tylko jeden? 

Domyślnie tak, ale możesz tworzyć kolejne. 

 

39. Jak mogę odzyskać plik, który usunie mi uczeń ? 

Z poziomu plików zespołu Teams kliknij „Otwórz w SharePoint”. W SharePoint poszukaj kosza witryny (jest w 

menu po lewej stronie). 

 

W nim znajdziesz wszystkie usunięte pliki (wraz z datą i autorem usunięcia) jak i możliwość przywrócenia 

usuniętych plików lub folderów. 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
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40. Zaplanowałam spotkania co tydzień w kalendarzu. Dlaczego ich nie widać w 

kalendarzu? 

Jeśli zaplanowałaś je prawidłowo, to powinny być widoczne. Może są poza 

obszarem podglądu kalendarza (np. dzień, który nie jest wyświetlany albo godzina 

poza widocznym oknem czasowym). Jeśli jednak jesteś przekonana, że wszystko dobrze ustawiłaś i 

wydarzenie dalej się nie pojawia, to sugerujemy zgłosić to na support Microsoft. 

 

41. Licencja szkoły jest darmowa (okres próbny jest darmowy) a potem? 

Trzeba zweryfikować szkołę i dostęp za darmo będzie na stałe. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz 

tutaj: https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/ 

 

42. Zamieściłam pliki a moi uczniowie ich nie widzą, czy trzeba zmienić coś gdzieś w ustawieniach? 

Nie, jeśli tylko dodałaś pliki do zespołu, w którym są również uczniowie, to będą oni widzieć ten plik. Zwróć 

jeszcze uwagę czy plik nie był w trakcie dodawania, bo jeśli był duży (np. miał 100 MB), to taki upload może 

chwilę potrwać. 

 

43. "Kto może prezentować" wpływa na opcje udostępniania ekranu czy coś jeszcze? 

Na udostępnianie ekranu oraz na wyciszanie/wyrzucanie innych osób ze spotkania. 

 

44. Jak zaprosić w teamsie uczniów na spotkanie w zoomie gdy konto w zoomie mam założone z konta w 

onecie? 

Niestety nie da się tego połączyć. Albo spotkanie w zoom, albo w Teams. Choć osobiście rekomendujemy...to 

chyba oczywiste       

 

45. Czy zadania/ogłoszenie mogę wysłać jednocześnie do kilku klas/zespołów, czy zawsze tylko do jednej 

grupy? 

Zadania możemy publikować w wielu zespołach klasowych. Przy tworzeniu takiego zadania trzeba wybrać 

komu chcemy opublikować zadanie. Ogłoszenie tylko dla jednego zespołu. 

 

46. Uczniowie dodają pliki na kanałach, czy jest tam możliwość, aby nie mogli ich usuwać? 

Tak, można to zrobić z poziomu Sharepoint. Musisz wyedytować uprawnienia grupy do której są przypisani 

uczniowie. Będziemy mówić o tym więcej na przyszłotygodniowym webinarze. 

 

47. Ile osób może uczestniczyć jednocześnie w jednej sesji? 

250 osób w telekonferencji. Zespół może mieć maksymalnie 10 000 członków. Spotkanie Live 10 000 

uczestników. 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/
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48. Czy uczestnik (uczeń) ma przycisk "raise hand"? 

Jeszcze nie, ale grupa produktowa robi co może, aby się pojawił. Funkcja 

zapowiedziana jest na ten miesiąc (https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-

365/blog/2020/03/19/microsoft-teams-3-everything-you-need-connect-

teammates-be-more-productive/). 

 

49. Czemu nie mam możliwości nagrywania pulpitu? Jestem prowadzącym - czyżby domena onmicrosoft? 

Domena nie ma tu znaczenia. Możliwe, że polityka spotkań (dostęp administracyjny) tego zabrania. 

Porozmawiaj ze swoim administratorem. Pomocny link: 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/cloud-recording 

50. Ile osób mogę widzieć jednocześnie w trakcie spotkania online 

Na chwilę obecną 4. W najbliższych miesiącach ma być 16. 

 

51. Czy uczniowie mogą korzystać z czatu poza kontrolą nauczyciela? 

Tak, jeśli chodzi o czat na spotkaniu (bo czym innym jest czat prywatny), to jeśli nauczyciel nie wyrzuci 

uczniów, to dalej będą oni mogli prowadzić konwersacje na czacie. Choć chodzą słuchy, że Microsoft właśnie 

testuje już funkcjonalność pozwalającą na zakończenie spotkania czyli automatyczne wyrzucenie wszystkich 

ze spotkania + zamknięcie dostępu do niego uczestnikom. 

 

52. Jak wygląda ze strony ucznia "odsyłanie" zadanych zadań. Miałam sygnał, że dostają pliki, których nie 

można edytować. (zamieściłam plik docx domyślnie w ustawieniach do edycji) Nie wiem, czy to brak 

umiejętności ucznia czy jakieś ustawienia Teams? 

Na tą chwilę może się tak zdarzyć, że uczeń z poziomu Teams nie będzie mógł edytować plików Office. Po 

otwarciu należy wybrać otwórz w przeglądarce i można edytować. 

 

53. Czy można dla spotkania w kanale ustawić inną osobę (albo kilka osób) jako prowadzących? 

Tak. 

 

54. Świetny webinar ^^ Jak zrobić taki czat jak tutaj z zadawaniem pytań, czy jest to możliwe przy licencji 

edukacyjnej? 

Dziękujemy       Taki moderowany czat jest możliwy jedynie dla spotkań typu Live. Wymagana licencja A3 lub 

A5 (czytaj: dodatkowe koszty). 

 

55. Czy jak wyciszamy uczniom czat, to czy mogą zadać pytanie przez mikrofon? 

Tak, tylko muszę się „odciszyć”. 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/19/microsoft-teams-3-everything-you-need-connect-teammates-be-more-productive/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/19/microsoft-teams-3-everything-you-need-connect-teammates-be-more-productive/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/19/microsoft-teams-3-everything-you-need-connect-teammates-be-more-productive/
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/cloud-recording
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56. Czy nagranie z tego webinaru, mogę udostępnić nauczycielom w mojej szkole? 

Koniecznie!       

Poleć ich również przy okazji do subskrybowania naszego kanału na YouTube 

(https://AkademiaAplikacji.pl/yt) oraz do zapisania się na nasz darmowy kurs z Microsoft Teams 

(https://AkademiaAplikacji.pl/office365Ninja) 

 

57. Czy jest możliwość usunięcia kanału z listy usuniętych tak żeby można było dodać ponownie kanał o takie 

samej nazwie? 

Kanały po usunięciu są możliwe do przywrócenia jeszcze przez 21 dni. Z tego powodu masz 2 opcje: 

1. Zmienić nazwę kanałowi, który chcesz usunąć i dopiero wtedy go usuń – jego stara nazwa będzie 

wolna. 

2. Poczekaj 21 dni i wtedy utwórz kanał o takiej samej nazwie. 

 

58. Czy podczas spotkania mogę zmieniać wyciszenie uczniów? 

Tak. 

 

59. Czy ja mogę uczniów podzielić na mniejsze grupy? 

Tak, można to zrobić na kilka sposób. Po pierwsze możesz tworzyć nowy zespół, w którym byliby tylko 

wybrani lub również na kanale klasowym prywatny nowy kanał i dodać wybranych uczniów. 

 

60. Co zrobić, żeby notesy zajęć z Class Notebook ze wszystkimi materiałami i notatkami uczniów, na których 

pracowaliśmy wcześniej, znalazły się w zespołach teams? 

W zespole uczniów utwórz nowy notatnik OneNote, a następnie skopiuj tam zawartość starego OneNote. 

 

61. Usunęłam z funkcji pliki folder Materiały z zajęć. W jaki sposób mogę go przywrócić? 

Patrz pytanie 39. 

 

62. Czy zadania (w zakładce Zadania) można definiować jako grupowe, tj. wspólne zadanie dla kilku osób? 

Tak, możemy z zespołu klasowego wybrać większą ilość uczniów. 

 

63. Jest możliwość byście zrobili webinar dla szkolnych administratorów ? 

Na tą chwilę nie mamy takich planów, ale sporo nowych materiałów, także dla administratorów, zostało 

dodanych do naszego bezpłatnego kursu Microsoft Teams: https://AkademiaAplikacji.pl/Office365Ninja  

Koniecznie zaglądaj też na stronę https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/. 

Materiały są tam aktualizowane na bieżąco. 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://akademiaaplikacji.pl/yt
https://akademiaaplikacji.pl/office365Ninja
https://akademiaaplikacji.pl/Office365Ninja
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/
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64. Ile jednocześnie maks. uczniów może korzystać z zajęć, czy są jakieś 

ograniczenia, czy jest to tylko kwestia łącza internetowego? 

W jednym zespole może być maksymalnie 10 000 osób. Na jednym spotkaniu 

zespołu naraz może brać udział 250 osób. Tak więc o ile te limity są wystarczające, 

to reszta zależy od łącza internetowego. Tutaj warto pamiętać, że transmisja wideo (stream obrazu z kamery) 

dodatkowo obciąża połączenie. 

 

65. Czy uczniowie również z poziomu ucznia mogą udostępniać różne aplikacje, do których ma dostęp w 

Teamsach np. You Tube  

Dodawanie nowych aplikacji przez uczniów można ograniczyć. Natomiast nie ma możliwości zabronienia 

przesyłania linków do innych serwisów jak np. YouTube. 

 

66. Jak kontrolować kto może pisać na udostępnianej białej tablicy? 

Obejrzyj nagranie webinara – Artur pokazuje to pod koniec części DEMO. 

 

67. Czy wyciszając dziecko, mogę potem samodzielnie włączyć im mikrofon, czy muszą to oni zrobić 

Muszą to zrobić uczniowie. Jest to zabezpieczenie, aby np. prowadzący (którym nie musi być nauczyciel) nie 

włączył mikrofonu nieprzygotowanej osobie w najmniej właściwym momencie (czytaj: podsłuchiwał innych). 

 

68. Czy jest jakiś dedykowany maila do supportu Microsoft do office dla edukacji? 

Tak. Możesz pisać na edukacja@microsoft.com . Jest też dedykowana pomoc telefoniczna. 

Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz na https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-

zdalnaszkola/. 

 

69. Proszę o informację jak założyć zespół dla grupy międzyoddziałowej np. 1abc 

To proste – załóż zespół, a następnie zaproś do niego osoby z różnych oddziałów.  

 

70. Czyli uczeń nie ma możliwości nagrywania na Teams? U nas była sytuacja, że uczeń nagrał nauczyciela. 

Było to widoczne na czacie ogólnym. Pojawiła się informacja, że lekcja została nagrana.  

Uczestnicy w roli prezentera mają możliwość nagrywania. Zwykli uczestnicy nie. Możesz to kontrolować 

politykami. Brzmi skomplikowanie, ale nie jest        

 

71. Ile osób może uczestniczyć jednocześnie w jednej sesji? 

250. 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
mailto:edukacja@microsoft.com
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/
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72. Czy uczestnik (uczeń) ma przycisk "raise hand"? 

Tak. Ta opcja jest właśnie wdrażana. Jeśli jej jeszcze nie widzisz to po prostu 

poczekaj. Powinna być dostępna w tym miesiącu. 

 

73. Ile osób mogę widzieć jednocześnie w trakcie spotkania online 

250 w zwykłej konferencji. 10 000 w spotkaniu Live (takim jak nasz webinar). Pamiętaj tylko, że spotkania 

Live wymagają wyższej licencji A3 lub A5 (dodatkowo płatnej). 

 

74. Czy można dla spotkania w kanale ustawić inną osobę (albo kilka osób) jako prowadzących? 

Tak. Kliknij prawym przyciskiem myszy na osobę i wybierz „Ustaw jako prezentera”. 

 

75. Czy podczas spotkania mogę zmieniać wyciszenie uczniów? 

Możesz wyciszać uczestników. Pamiętaj tylko, że tylko oni mogą włączyć swój mikrofon.  

 

76. Czy w grupach pracownicy lub inna grupa, działają takie same opcje ( równoczesnego udziału, lub tylko ja 

prowadzę spotkanie)? 

Podstawowe funkcje są takie same. Nie będzie tylko classroom, zadań/ocen i folderu z materiałami. 

 

77. Przy udostępnianiu filmu czasami uczniowie nie słyszą dźwięku, jak to ustawić? 

To wygląda na problem po stronie komputera/przeglądarki. Z poziomu Teams nie można tego kontrolować. 

Spróbuj im wysłać łącze do tego nagrania i poproś, aby otworzyli go na swoim komputerze. 

 

78. Chciałam udostępnić krótki film. Uczniowie nie mieli dźwięku.  

Poproś ich o otwarcie pliku lokalnie u siebie. Być może był problem z udostępnieniem dźwięku 

systemowego. 

 

79. Czy można zamówić szkolenie indywidulne dla nauczycieli? Jeśli tak to jak się z Państwem skontaktować? 

Napisz do nas na Kontakt@AkademiaAplikacji.pl. 

 

80. Wysłałam zadania uczniom, widzę "wyświetlono", jest rozwiązanie, czyli uczeń nie wysłał a ja widzę? I czy 

musze uczniowi zwrócić, aby widział ocenę? 

W takim przypadku, kiedy rozsyłamy jakiś plik (np. docx) to widzimy swój oryginał, a uczeń odeśle nam swoją 

wypełnioną kopię. Wyświetlono to status, że uczeń przeczytał tylko zadanie. 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
mailto:Kontakt@AkademiaAplikacji.pl
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81. Jak włączyć dostęp dla gości? Gdzie tego szukać?  

Patrz odp. 9. 

 

82. Jak uczeń może odesłać zadanie? W którym miejscu platformy jest taka opcja? Dużo osób nie widzi nigdzie 

takiej opcji. 

Jak doda swoją pracę, to po prawej u góry jest prześlij. 

 

83. Mam już zrobioną organizację TEAMS w szkole - ale tak, że ZESPÓŁ to oddział a kanały w zespole to 

przedmioty. Czy mogę zaplanować spotkania i zadania i testy ( forms) pokazane na webinarze przy takim 

sposobie organizacji? 

Nie. Pomyśl o przeprojektowaniu tej struktury. 

 

84. Uczeń korzystający z aplikacji gdzie może wejść aby uruchomić np. Word ?  

Wystarczy, że w plikach zespołu utworzy nowy plik o typie Word. W zupełności wystarczy mu wersja online 

(w przeglądarce). 

 

85. Jak zaprojektować test? Krok po kroku 

Artur pokazywał to pod koniec nagrania DEMO jak i w części Q&A. Dodatkowo polecam tą instrukcję: 

https://support.office.com/pl-pl/article/przydzielanie-test%c3%b3w-uczniom-za-po%c5%9brednictwem-

aplikacji-microsoft-teams-61524815-f5fd-4dc1-961d-dc8e680e7ab0?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://support.office.com/pl-pl/article/przydzielanie-test%c3%b3w-uczniom-za-po%c5%9brednictwem-aplikacji-microsoft-teams-61524815-f5fd-4dc1-961d-dc8e680e7ab0?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL
https://support.office.com/pl-pl/article/przydzielanie-test%c3%b3w-uczniom-za-po%c5%9brednictwem-aplikacji-microsoft-teams-61524815-f5fd-4dc1-961d-dc8e680e7ab0?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL
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86. Jeżeli nagrywam lekcję, kiedy i w jaki sposób uczniowie mają do niej dostęp? 

Lekcja zostaje nagrana w usłudze Microsoft Stream. Po zakończeniu lekcji przyjdzie 

do osoby nagrywającej mail, że nagranie jest już gotowe, wraz z linkiem do niego. 

Wówczas można taki link przesłać uczniom i/lub pobrać nagranie i umieścić w 

plikach Zespołu. 

 

87. Na mojej tablicy nie wyświetla się cały przybornik; tylko pisaki; bez pdfów wsatwiani, itd.- dlaczego?? 

Najprawdopodobniej używasz wersji przeglądarkowej. Artur pokazuje to pod koniec swojej części DEMO. 

 

88. Skąd mogę pobrać tablicę? 

Z Microsoft Store https://www.microsoft.com/pl-pl/p/microsoft-

whiteboard/9mspc6mp8fm4#activetab=pivot:overviewtab Pamiętaj, że wymaga Windows 10. 

 

89. W jaki sposób w teście wstawić wykres funkcji np. homograficznej? 

Narysuj funkcję i zrób jej zdjęcie. Załączanie zdjęcia do testu Artur pokazuje na nagraniu w części Q&A.  

 

90. Czy uczeń, który dołączył do zespołu po przypisaniu zadania widzi to zadanie? 

Powinien widzieć. 

 

91. Jak sprawdzać listę obecności? 

Możesz zbudować sobie prostą aplikację w Power Apps. Np taką jaką zbudował Dawid Ziółkowski 

https://github.com/AkademiaAplikacji/PowerApps-applications/tree/master/Lista%20Obecnosci 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4#activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4#activetab=pivot:overviewtab
https://github.com/AkademiaAplikacji/PowerApps-applications/tree/master/Lista%20Obecnosci
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92. Czy pobranie whiteboard ze sklepu jest bezpłatne? 

Tak. Link: https://www.microsoft.com/pl-pl/p/microsoft-

whiteboard/9mspc6mp8fm4#activetab=pivot:overviewtab 

 

93. Jak uzyskać certyfikat ze szkolenia? 

Z tego webinara nie ma certyfikatu. Natomiast certyfikat możesz wygenerować samodzielnie po ukończeniu 

naszego szkolenia Teams w https://AkademiaAplikacji.pl/Office365Ninja  

 

94. Jak w tablicy poruszać linijką? 

Metodą przeciągnij i upuść, a obracanie jest możliwe poprzez przewijanie kółkiem myszki. 

 

95. Czy można poprowadzić spotkanie-lekcję dla kilku zespołów/klas, np. dwie, trzy klasy na poziomie? 

Tak, wystarczy, że utworzysz spotkanie, na które zaprosisz wszystkich uczniów. 

 

96. Brak możliwości sortowania w widoku zespołów. Czy można jakoś to zrobić, jak jest bardzo dużo 

zespołów? 

Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Możesz jedynie ukryć z widoku zespoły z którymi rzadziej 

pracujesz. 

 

97. Dlaczego nie zaleca się zmiany nazwy zespołu po roku? 

Przy tworzeniu zespołu tworzy się grupa tzw. Office 365, która ma taką samą nazwę jak zespół. Po zmianie 

nazwy zespołu na inną nazwa grupy się nie zmieni i nie mamy możliwości jej zmienić. A co za tym idzie, 

nawet jak zwolniliśmy nazwę zespołu, to nikt już takiej nazwy nie użyje, bo grupa o tej nazwie nadal istnieje. 

 

98. Czyli dobrą praktyką jest zespół klasowy dla jednego przedmiotu... klasa ma tyle zespołów, ile 

przedmiotów? 

Tak. 

 

99. Czy w MS Teams może być więcej niż 4 aktywne okienka na ekranie? 

Na chwilę obecną nie. Ale Microsoft pracuje nad tym aby to poprawić      . Liczba ma być wkrótce zwiększona 

do 16. 

 

100. Gdzie można obejrzeć poprzednie webinary, o których mówił Artur? 

https://AkademiaAplikacji.pl/webinary 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4#activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4#activetab=pivot:overviewtab
https://akademiaaplikacji.pl/Office365Ninja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeci%C4%85gnij_i_upu%C5%9B%C4%87
https://akademiaaplikacji.pl/webinary
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101. A co zajęciami typu " świetlica szkolna", jak je można przeprowadzić w 

Teams? 

Można zrobić spotkanie dla wszystkich, wysłać i np. udostępnić tablicę w celu np. 

zabawy w kalambury      , albo udostępniać inne fajne aplikacje ze swojego 

komputera. Ogranicza Cię tylko wyobraźnia. 

 

102. Czy jest możliwość na kanale, nie Ogólnym ale innym, dodać Notes zajęć, aby wyglądał tak jak na 

kanale ogólnym? (tzn. że by był podzielony na bibliotekę zawartości, obszar współpracy i obszary 

uczniowskie)? Pracujemy w zespołach klasowych i mamy kanały poszczególnych przedmiotów 

Nie. 

 

103. Super, kiedy następny Webinar? 

10.04.2020, zapraszamy!       

Link: https://AkademiaAplikacji.pl/webinar-2020-04-10  

 

104. Mam pytanie o KALENDARZ - jak mogę zobaczyć spotkania, lekcje, które zaplanuje inny nauczyciel? 

Musi Ci udostępnić swój kalendarz. Najlepiej zrobić to z poziomu Outlook. 

 

105. Czyli dobrą praktyką jest zespół klasowy dla jednego przedmiotu... klasa ma tyle zespołów ile 

przedmiotów? 

Rozumiem, że uczeń ma tyle zespołów, ile przedmiotów – TAK. 

 

106. Czy będzie szkolenie z Forms? 

Tak. Opublikujemy je w maju. Wszystkie szczegóły znajdziesz tutaj: 

https://AkademiaAplikacji.pl/Office365Ninja  

 

107. Jak ograniczyć czas wykonywania testu ale nie ustawiając datę rozpoczęcia i zakończenia, a ogólny 

czas wykonywania; czy można tak rozgraniczyć tj. czy można ustawić : link aktywny do niedzieli ale czas 

wykonania dla was tylko 40 minut? 

Niestety nie ma takiej możliwości. 

 

108. Czy możemy tak skonfigurować spotkanie (nie webinar), żeby inicjalnie każdy uczestnik był wyciszony? 

Nie. 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-10
https://akademiaaplikacji.pl/Office365Ninja
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109. Prowadzę zajęcia dodatkowe, czy tez mogę dodawać zadania, mam 

założone grupy inne , nie zajęcia ? 

Tak jeśli założysz dla nich zespoły. 

 

110. Jak zrobić, żeby równocześnie na ekranie było widać mój udostępniony ekran i czat konwersacji? 

Najlepiej sprawdzają się dwa monitory. Inaczej faktycznie będzie to uciążliwe. 

 

111. Czy ustawienia daty w Zadaniach Teams jest nadrzędne? Dodałam test z Forms, w którym ustawiłam 

czas, a po dodaniu w Zadaniach od razu był dostępny. Chciałam wrzucić zadanie rano, a test miał być od 

12:00 

Jeżeli testy obsługujemy przez to moduł zadań jest nadrzędny. 

 

112. Czy możemy tak skonfigurować spotkanie/organizację, by tylko prowadzący mógł odciszać 

uczestników? 

Nie ma takiej możliwości. „Odciszanie” ze względów bezpieczeństwa jest możliwe tylko po stronie 

uczestnika. 

 

113. Jak np. w klasie 30 osobowej stworzyć np. kanał dla 15 dla których będzie można organizować 

spotkania on-line (poprzez kalendarz) 

Załóż kanał/kanały prywatne. 

 

114. Jeśli każdy przedmiot to zespół to na koncie ucznia wyświetla się tyle zespołów ile ma przedmiotów, 

Tak? 

Dokładnie tak.  

 

115. Czy Microsoft teams daje możliwość zapraszania gości po linku, a nie po adresie e-mail - tak jak to jest 

możliwe na Skype? 

Tak, każde spotkanie posiada unikalny link, który możesz wysłać dowolnej osobie. 

 

116. Jak zaprosić na spotkanie gości na wideo konferencję, aby można było zaprezentować  im możliwości 

Microsoft Teams 

Zorganizuj im taki webinar jak nasz!       

Utwórz nowe spotkanie i dodaj do uczestników osoby, które chcesz zaprosić albo prześlij im link do 

spotkania.  

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
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Hydepark 

117. Artur, kiedy wracasz do zespołu E.14 w OKE Wawa ? :) 

Już chyba nigdy, chyba, że zmienią podejście       

118. Panie Arturze - super. Szkoda, że nie zdążyliśmy z One Note., ale może będzie webinar z tego? Bardzo 

mi zależy.  

Akademii Aplikacji: nie chcemy Artur wywierać presji, ale podobnych pytań było co najmniej 10 

Artur: TAK, chętnie poprowadzę       

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiamy, 

Artur Rudnicki 

Michał Guzowski 

Łukasz Falaciński 

 

 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03

