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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! 

 

FAQ 

1. Czy wydarzenie będzie nagrywane?  

Tak. 

2. Czy wydarzenie jest bezpłatne?  

Tak. 

3. Kiedy będzie nagranie?  

W ciągu 2-3 dni. Powiadomimy Cię o tym mailowo. 

4. Czy nagranie można rozpowszechniać? 

Tak! 

5. Jak się z Wami skontaktować ? 

kontakt@akademiaaplikacji.pl 

6. Kilka ważnych łączy: 

• Strona webinara: https://AkademiaAplikacji.pl/webinar-2020-04-17 

• Szkolenie Office 365 Ninja: https://AkademiaAplikacji.pl/Office365Ninja  

• Rejestracja na kolejny webinar: https://AkademiaAplikacji.pl/webinar-2020-04-24   

• Nagrania z poprzednich webinarów: https://AkademiaAplikacji.pl/Webinary  

• Przykładowy formularz Forms: https://AkademiaAplikacji.pl/forms20200417 

• Przykładowy Sway: https://AkademiaAplikacji.pl/sway20200417 
 

Kod -100 PLN  na kurs Office 365 Ninja (ważny do 24.04.2020): 

Office100 

 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
mailto:kontakt@akademiaaplikacji.pl
https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-10
https://akademiaaplikacji.pl/Office365Ninja
https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-24
https://akademiaaplikacji.pl/Webinary
https://akademiaaplikacji.pl/forms20200417
https://akademiaaplikacji.pl/sway20200417
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Wasze pytania 

1. Kiedy zainstaluję aplikację na laptopie i włączę kamerę, wyrzuca mnie za 

każdym razem z aplikacji. Nie wiem, co jest przyczyną. Bez kamery działa.?  

 

Brzmi jak problem sprzętowy z kamerą. Sprawdź ustawienia swojego sprzętu. 

 

2. Mam pytanie dotyczące tła podczas wideospotkania. Część moich uczniów posiada opcję wybierz tło i 

część ze mną włącznie nie, mimo iż korzystam z apki nie przeglądarki. 

 

Ta opcja dopiero jest wdrażana. Być może musisz po prostu poczekać. Trzeba też pamiętać, że wymaga on 

odpowiedniej wersji procesora w komputerze. Jeśli posiadasz starszej daty komputer, to po prostu tej funkcji 

nie będzie. 

 

3. Jak to może dobrze działać w szkołach jak ciężko synchronizować z dziennikiem? 

 

Polecam obejrzeć nagranie z webinara z Arturem Rudnickim. Przejrzyj też Transkrypt QandA. Jest tam masa 

dodatkowych materiałów. Webinar dostępny jest tutaj: https://AkademiaAplikacji.pl/webinar-2020-04-03  

 

4. Jak ustawić, by na ekranie widzieć 4 lub więcej uczniów - na moim macu widzę ostatnio tylko ucznia? 

 

Korzystaj z wersji desktopowej. Niestety na ten moment widać tylko max. 4 osoby. Na dniach ma być 9, a 

potem 16 kanałów wideo. 

 

5. Jak zrobić, żeby w czasie spotkania można było widzieć więcej osób na video niż 4, czy zamiast spotkania 

należy wybrać webinar? 

 

Nie ma takiej możliwości w tej chwili, ale już na dniach ma być to zwiększone do 9, a potem 16 kanałów 

wideo. 

 

6. Czy ja nie mam czatów przy tym spotkaniu? 

 

To jest webinar i działa inaczej niż zwykła konferencja. Nie ma czatu. Jest tylko moderowany QandA. 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03
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7. Czy jest instrukcja tworzenia webinaru w MSTeamsie? 

 

Oczywiście. https://support.office.com/en-us/article/plan-and-schedule-a-live-

event-f92363a0-6d98-46d2-bdd9-f2248075e502. Zapraszam też na nasz kurs Teams. Pokazujemy to w 

szczegółach (https://AkademiaAplikacji.pl/office365Ninja ). 

 

8. Niestety nie mam jeszcze na moim menu opcji do ustawienia tła w Teamsa moim macu - dlaczego? 

 

Zapewne funkcja nie została jeszcze wdrożona w Twoim środowisku. Poczekaj. Pojawi się automatycznie. 

 

9. Jak tworzyć wspólną prezentację na teamsach z uczniami? Do tej pory pracowałam na google dysk, ale nie 

chcę mnożyć platform i narzędzi, bo dzieci się gubią. 

 

Możesz udostępnić plik powerpoint i pracować na nim w kilka osób. Wystarczy udostępnić go np. w kanale 

zespołu. Możesz też korzystać z dotychczasowych narzędzi i udostępniać je w Teams (np. jako zakładkę w 

zespole). 

 

10. Czy jest możliwość nabywania darmowego środowiska testowego Office 365? Czy trzeba utworzyć sobie 

oddzielny panel z płatnymi planami? 

 

Darmowe środowisko Office 365 (dokładnie plan A1) jest dostępne dla instytucji edukacyjnych. Na potrzeby 

testów możesz uruchomić trial (wersja czasowa). Będzie działać przez 30 + 30 dni (po 30 dniach można go 

przedłużyć o kolejny taki okres). 

 

11. Czy w planie A1 opisywane opcje są dostępne? 

 

Tak! 

 

12. Jest założona witryna i tam są przechowywane pliki, czy można zrobić do niej dostęp przez teams? 

 

Możesz dodać całą witrynę, bibliotekę, listę, a nawet pojedynczy plik jako zakładkę w dowolnym zespole 

Teams. Pamiętaj tylko o nadaniu uprawnień na tej witrynie, aby członkowie tego zespołu mogli coś zobaczyć. 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://support.office.com/en-us/article/plan-and-schedule-a-live-event-f92363a0-6d98-46d2-bdd9-f2248075e502
https://support.office.com/en-us/article/plan-and-schedule-a-live-event-f92363a0-6d98-46d2-bdd9-f2248075e502
https://akademiaaplikacji.pl/office365Ninja
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13. Czy jeśli szkoła korzysta z Office to mogę sama dodawać maile swoich uczniów z 

danej klasy przy tworzeniu grupy przez Outlook ? Czy robi to szkolny 

administrator? 

 

Konta dla uczniów robi administrator. Dodanie do zespołów możesz zrobić samodzielnie (oczywiście 

administrator też może to zrobić). Cały proces można zautomatyzować przy pomocy skryptów. Wszystkie 

informacje na temat konfiguracji można znaleźć tutaj: https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-

zdalnaszkola/ 

 

14. Czy będąc w planie A1 przeprowadzę radę pedagogiczną dla 190 osób? 

 

Tak. Limit zwykłej konferencji to 250 osób. 

 

15. A czy można synchronizować kalendarz z Outlooka do teams? 

 

Nie musisz. To ten sam kalendarz. Chyba, że mówimy o dodatkowych kalendarzach. Takich nie można 

zsynchronizować. To co widzisz w teams to po prostu twój domyślny kalendarz z Outlook. 

 

16. Czy ja mogę łączyć się z osobą nie z mojej szkoły przez Teams, w przypadku innych domen. Nasze domeny 

się różnią? 

 

Tak. Na spotkanie/konferencję, czy jako gościa do zespołu możesz zapraszać dowolną osobę. Trzeba tylko 

obsługę takich kont włączyć (kontakt z administratorem). 

 

17. Jak ustawić widok tylko okna prowadzącego, a nie jak domyślnie 4 ? 

 

Możesz jedynie kliknąć prawym przyciskiem myszy i "przypiąć" daną osobę (zostaje we wskazanym miejscu). 

 

18. Czy organizując spotkanie dla uczniów, po wpisaniu go w kalendarz, uczeń przyłączając się do lekcji musi 

skorzystać z wygenerowanego kodu przesłanego do Outlooka czy wystarczy, że wejdzie w aplikacje Teams 

i kliknie dołącz teraz? 

 

Nie ma to znaczenia. Efekt będzie taki sam. 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/
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19. Czy w planie A1 jesteśmy ograniczeni czasem trwania rady pedagogicznej? 

 

Nie. 

 

20. Jak przeprowadzić taki Webinarium, aby odbiorcy widzieli tylko udostępniany ekran, a nie widza okno 

prowadzącego 

 

Wystarczy wyłączyć kamerę :) Ten konkretny rodzaj spotkania, z którego teraz korzystamy to Live meetings. 

Wymaga wyższych licencji (A3/A5, E1/E3/E5). 

 

21. Jak dodać grupę/kanał MS Teams do ulubionych w MS Outlook ? 

 

W Outlook zobaczysz jedynie grupy. Kanałów tam nie będzie. Same ulubione oczywiście dla grup działać 

powinny. Rozwijasz folder Grupy w Outlook, prawy przycisk myszy i dodaj do ulubionych. Uwaga! Jeśli 

tworzyłeś grupę z poziomu Teams, to wtedy domyślnie grupa Office365 (podpięta do tego zespołu) jest 

UKRYTA i należy ją odkryć. Polecenie: 

Set-UnifiedGroup -Identity "NAZWA GRUPY" -HiddenFromAddressListsEnabled $false 

https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/powershell/manage-office-365-groups-with-

powershell 

 

22. OneNote jest super do tworzenia notatek ze spotkań. Po spotkaniu są ustalenia i robota do wykonania. Ta 

najlepiej śledzić w Plannerze/ Jak w fajny sposób śledzić wykonanie zadań z notatek? Czyli jak linkować 

część notatki jako zadanie do planera? 

 

Łącza będą prowadzić do konkretnej strony/sekcji z OneNote. Notatki należałoby zatem odpowiednio dzielić 

albo po prostu kopiować jako komentarze do zadania. Prostego rozwiązania zatem nie ma. 

 

23. Czy to kopiowanie PDFa na text to tylko w OneNote? 

 

Tak, ale w Excel mobile możesz np. robić tabelki ze zdjęć. Działa super. Bardzo polecam Office Mobile 

(darmowa apka w Android i iOS). 

 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/powershell/manage-office-365-groups-with-powershell
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/powershell/manage-office-365-groups-with-powershell
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24. Czy można kopiować teksty ze wzorami matematycznymi? 

 

Powinno to działać. Mocno zależy od jakości zdjęcia, ale działać powinno: 

https://support.microsoft.com/en-gb/office/change-handwritten-ink-to-text-or-math-in-onenote-for-

windows-10-d865a2ea-9b2d-4738-afe7-157ce309721a  

 

25. Czy prowadząca ten zapis matematyczny pisała myszką, czy używała czegoś innego? 

 

Tu akurat myszką, ale oczywiście polecamy rysiki. 

 

26. W OneNote potrzebuje współdzielić plik z innymi osobami, jak to zrobić? 

 

Współdzielenie to opcja, którą masz bezpośrednio w OneNote. Więcej szczegółów: 

https://support.microsoft.com/en-us/office/use-onenote-for-the-web-to-share-notes-with-other-people-

d3481fbe-e06c-4883-b7e9-b2ee9f38aed3?ui=en-us&rs=en-us&ad=us. Sprowadza się to do kliknięcia 

odpowiedniego przycisku i podania nazw/adresów użytkowników. 

 

27. Czy można nagrywać też WhiteBoard? 

 

Tak, ale najlepiej wspomóc się zewnętrznymi aplikacjami. W samym Windows może być to np. Xbox Game 

Bar, czy Power Point. Tu przykład: https://www.windowscentral.com/how-screen-record-app-windows-10 

 

28. Czy uruchamiając wideo z poziomu zespołu w sugerowanych osobach powinny być wszyscy członkowie 

zespołu? moje pytanie wynika z tego, że zanotowałam, że to się nie zadziało, z 20 członków zespołu 

dostępne były 8 - z czego to może wynikać, gdzie szukać informacji szczegółowych odnośnie do tego 

mojego pytania? 

 

Nagranie powinni zobaczyć wszyscy. Najprawdopodobniej pozostałe osoby nie były dostępne. Następnym 

razem sprawdź ich status. 

 

29. Spotkanie z klientem zostało nagrane, a potem nie było ono dostępne dla nie członków. Jak to obejść? 

 

To oczywiście wynika z prostych zasad bezpieczeństwa. Nagranie możesz zawsze pobrać ze Stream i 

udostępnić w inny sposób (np. jako plik na OneDrive, czy wrzucić na YouTube). Pamiętaj tylko o 

bezpieczeństwie. 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://support.microsoft.com/en-gb/office/change-handwritten-ink-to-text-or-math-in-onenote-for-windows-10-d865a2ea-9b2d-4738-afe7-157ce309721a
https://support.microsoft.com/en-gb/office/change-handwritten-ink-to-text-or-math-in-onenote-for-windows-10-d865a2ea-9b2d-4738-afe7-157ce309721a
https://support.microsoft.com/en-us/office/use-onenote-for-the-web-to-share-notes-with-other-people-d3481fbe-e06c-4883-b7e9-b2ee9f38aed3?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.microsoft.com/en-us/office/use-onenote-for-the-web-to-share-notes-with-other-people-d3481fbe-e06c-4883-b7e9-b2ee9f38aed3?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
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30. Czy prowadzący spotkanie może zablokować uczestnikom możliwość 

wyłączania mikrofonów i wyrzucania ze spotkania? 

 

Tak. Musisz odpowiednio przypisać role (prezenter/uczestnik) i uprawnienia za pomocą polityk dostępnych 

w panelu administracyjnym Microsoft Teams. 

 

31. W jaki sposób usunąć nagranie i historię chatu z Teams? 

 

Włącz możliwość kasowania wpisów w ustawieniu zespołu, a potem kasuj       https://support.office.com/en-

us/article/edit-or-delete-a-sent-message-in-teams-5f1fe604-a900-4a07-b8b7-8cf70ed6b263 

 

32. Problem ze szkoły. Rodzice pytają jak logować kilkoro dzieci w aplikacji. Bez używana przeglądarki. 

 

Nie ma takiej możliwości. Każdy musi pracować na swoim koncie. Możliwość logowania wielu kont w wersji 

desktop ma się pojawić wkrótce. Na razie działa w wersji mobilnej, więc zasugerowałbym instalację Teams 

na telefonie rodzica i dodanie wszystkich kont dzieci. 

 

33. Podczas wykorzystania tła, czasem zdarza się, że znikam. Dlaczego? 

 

To algorytm ma problem z odróżnieniem Ciebie od tła. Zadbaj o dobre oświetlenie. Pomaga. 

 

34. Gdzie są tła na macu? 

 

/users/<your username>/Library/Application Support/Microsoft/Teams/Backgrounds/Uploads 

(podziękowania dla Mateusza       ) 

 

35. U mnie nie ma opcji własnego tła i rozmycia. czy możliwe, że dlatego, że mój laptop ma 10 lat? 

 

Tak. Ta opcja wymaga nowego typu procesora     . Nie będzie działać na tak leciwym sprzęcie. 

 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://support.office.com/en-us/article/edit-or-delete-a-sent-message-in-teams-5f1fe604-a900-4a07-b8b7-8cf70ed6b263
https://support.office.com/en-us/article/edit-or-delete-a-sent-message-in-teams-5f1fe604-a900-4a07-b8b7-8cf70ed6b263
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36. Niestety w 3 kropeczkach nie mam tła 

 

Poczekaj. Pojawi się automatycznie w ciągu kilku dni. To bardzo świeża nowość. 

Możesz też spróbować wymusić aktualizację klikając na swoje zdjęcie i wybierając opcję „Check updates / 

Sprawdź aktualizacje”, a potem zrestartuj aplikację. 

 

37. Czy z Forms można przesłać ankiet , testy np. do plików w microsoft teams? 

 

Tak, ale nie bezpośrednio. Podaliśmy kilka wariantów na samym webiarze. Najszybciej możesz po prostu 

wyświetlić widok wyników bezpośrednio w nowej zakładce w Teams (pokazuje to Marta). 

 

38. Mam na telefonie aplikacje Teams. Korzystam z niej. Chciałabym zainstalować aplikację np. OneNote i 

OneDrive i co mi nie wychodzi. Pokazuje mi się komunikat na telefonie: Coś poszło nie tak. Spróbuj 

ponownie. Co robię nie tak? 

 

To wygląda na problem z telefonem. Robisz wszystko poprawnie. Polecam przy okazji aplikacje Office 

Mobile. 

iOS: https://apps.apple.com/app/microsoft-office/id541164041 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehubrow 

 

39. Zaczynam pracę z Office 365 dla edukacji, gdzie mogę znaleźć jakieś szkolenie krok po kroku jak korzystać? 

 

Zerknij na webinar z Arturem Rudnickim i koniecznie ściągnij plik z pytaniami. Wszystko znajdziesz na 

https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03/ . Polecamy też oficjalną stronę Microsoft 

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

 

40. Jeśli mam już zaplanowane w kalendarzu spotkanie. Jak je rozpocząć? Czy trzeba kliknąć na spotkanie w 

kalendarzu i na dole w kamerkę dołącz teraz? 

 

Wykorzystaj kalendarz. Opcja „Dołącz teraz” tworzy inne spotkanie (dla kanału i wszystkich jego 

użytkowników). 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://apps.apple.com/app/microsoft-office/id541164041
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehubrow
https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03/
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/
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41. U mnie nie ma rozmycia tła, ani tła do wyboru. Reinstal Teamsa nie pomaga. 

Inne osoby w organizacji mają, aj nie. #help 

 

Ta funkcja wymaga odpowiedniego procesora w komputerze. Nie masz przypadkiem "starego" sprzętu? 

Dodatkowo opcja jest bardzo świeża. Być może musisz po prostu poczekać. 

 

42. Czy ankietę z Forms można przenieść na platformę Moodla 

 

Tak. Możesz wygenerować kod osadzania. Tak jak w tym sway: https://AkademiaAplikacji.pl/sway20200417. 

Zakładam, że moodle obsłuży kod osadzania. 

 

43. Gdy wysyłam zaproszenie mailem z linkiem na spotkanie w utworzonym przeze mnie kanale, to adresaci 

widzą adresy innych osób, do których wysyłam to zaproszenie. Jak ukryć te adresy, by zaproszeni nie 

widzieli adresów innych zaproszonych? 

 

Utwórz zaproszenie i dodaj tylko siebie. Skopiuj link i roześlij w oddzielnych mailach. Zastanów się tylko, czy 

ma to sens. Przecież te osoby i tak zobaczą się na spotkaniu. 

 

44. W jakim czacie jest ta ankieta? 

 

Sami możecie wypełnić ten formularz tutaj: https://AkademiaAplikacji.pl/forms20200417  

 

45. Potrzebuję szkolenia z Office 365 od podstaw. Gdzie znajdę dla edukacji? 

 

Zacznij tutaj: https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03/ . Microsoft przygotował też 

dedykowany portal dla edukacji: https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/  

 

46. Czy można łączyć się z osoba która ma inną domenę na teamsie? 

 

Oczywiście! 

 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://akademiaaplikacji.pl/sway20200417
https://akademiaaplikacji.pl/forms20200417
https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03/
https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/
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47. Gdzie znajdę nagranie z webinarium o Office 365 dla edukacji? 

 

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

 

48. Jak usunąć konto organizacji z Office 365 jak się go nie wykorzystuje a założono drugie inną domeną 

 

Przez zgłoszenie na support Office 365. 

 

49. Nie widzę możliwości dodania wydarzenia na żywo mimo że ma włączoną opcję w konfiguracji Czy ta opcja 

zależy od rodzaju licencji O365? 

 

Tak. Potrzebujesz subskrypcji A3/A5 lub E1/E3/E5. 

 

50. Czy jest możliwy webinar nt Visual Basic dla początkujących? 

 

Takiego raczej nie będzie. Natomiast zrobiliśmy już sporo webinarów z Power Automate i Power Apps. To 

zdecydowanie lepsza technologia. Sprawdź koniecznie na https://AkademiaAplikacji.pl/webinary. 

 

51. Chciałabym zautomatyzować sobie formularze wniosków urlopowych składanych i , delegacji itp. 

Stworzyłam sobie formy , znalazłam też szablon wniosków wraz z akceptacją przełożonego. Ale nie wiem 

jak to uzupełnić ten szablon. 

 

Trudno odpowiedzieć na to w krótkiej formie. Napisz więcej na kontakt@akademiaaplikacji.pl  - spróbujemy 

coś podpowiedzieć. Brzmi jak idealny scenariusz dla Power Apps i Power Automate. Pokazywaliśmy podobne 

scenariusze na poprzednich webinarach poświęconych tym technologiom (prowadził je Dawid Ziółkowski). 

Sprawdź koniecznie na https://AkademiaAplikacji.pl/webinary. 

 

52. Czy mogę importować grupy z outlook do Teamsów osób, które nie mają kont na Office 365 tylko np. 

gmailu ? 

 

Wydaje nam się, że pytasz o dostęp dla gości. Możesz to oczywiście włączyć i zapraszać osoby z zewnątrz do 

swoich zespołów. Jako takiego importu nie ma, ale możesz dodawać takie osoby jak zwykłych użytkowników. 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03/
https://akademiaaplikacji.pl/webinary
mailto:kontakt@akademiaaplikacji.pl
https://akademiaaplikacji.pl/webinary
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53. Można prosić o link do grupy, czy tylko po szkoleniu? 

 

Grupa na Facebook jest zamknięta wyłącznie dla Kursantów Office 365 Ninja. 

Zapraszamy: https://AkademiaAplikacji.pl/Office365Ninja  

 

54. Czy jakiś rabat dla grona pedagogicznego? 

 

Kod: Office100 taki sam dla wszystkich. 

 

55. Czy można podłączyć do komputera iPada, aby korzystać z niego jak z tabletu graficznego, z którego widok 

udostępnię uczestnikom podczas spotkania na żywo? 

 

Bezpośrednio podłączyć się nie da, ale wystarczy zainstalować aplikację Teams na iPad i z niego prowadzić 

spotkanie. Działa bardzo dobrze. 

 

56. Czy można wykasować link do filmu na Teams, który już został wykasowany i jest niedostępny? 

 

W ustawieniach zespołu włącz możliwość kasowania wpisów i spróbuj usunąć wpis korzystając z ikonki 

trzech kropeczek na wysokości wpisu. 

 

57. Mam pytanie odnośnie FORMS czy po stworzeniu testu jego sprawdzeniu możliwe jest przekazanie 

uczniom jedynie informacji i zdobytej liczbie pkt bez przesyłania testu z odpowiedziami ucznia? czy istnieje 

możliwość ustawienia czasu rozwiązania testu i ewentualnie ustalenie 3 podejść do jego rozwiązania? 

 

Tak. Takie funkcje są dostępne w module zadania w edukacyjnym zespole. Więcej o tym mówił Artur 

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

 

58. czy jest możliwość stworzenia grupy/ zespołu składającego się z osób, z którymi czatowałam (jest ich dużo i 

nie chce wprowadzać ich ręcznie) 

 

Prostego sposobu nie ma, ale proponuję wygenerować kod dla zespołu, rozesłać go innym osobom i 

poprosić, aby dołączyli sami. Więcej o generowaniu kodu: https://support.microsoft.com/pl-

pl/office/tworzenie-%c5%82%c4%85cza-lub-kodu-do%c5%82%c4%85czania-do-zespo%c5%82u-11b0de3b-

9288-4cb4-bc49-795e7028296f?ui=pl-pl&rs=pl-pl&ad=pl 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://akademiaaplikacji.pl/Office365Ninja
https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-03/
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/tworzenie-%c5%82%c4%85cza-lub-kodu-do%c5%82%c4%85czania-do-zespo%c5%82u-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f?ui=pl-pl&rs=pl-pl&ad=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/tworzenie-%c5%82%c4%85cza-lub-kodu-do%c5%82%c4%85czania-do-zespo%c5%82u-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f?ui=pl-pl&rs=pl-pl&ad=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/tworzenie-%c5%82%c4%85cza-lub-kodu-do%c5%82%c4%85czania-do-zespo%c5%82u-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f?ui=pl-pl&rs=pl-pl&ad=pl
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59. Czy istnieje możliwość wyczyszczenia czatu zespołu? 

 

Tak. Włącz opcję kasowania wpisów we właściwościach zespołu. Potem możesz 

kasować wpisy (niestety jeden po drugim). 

 

60. Czy można robić wykresy matematyczne? 

 

TAK! OneNote robi to automatycznie po wpisaniu równania. Zerknij tutaj: https://www.microsoft.com/en-

us/microsoft-365/blog/2017/03/16/graph-math-equations-with-ink-math-assistant-in-onenote-for-

windows-10/  

 

61. czy za pomocą sway możemy wysłać umowę do podpisu do klienta, aby podpisał ją elektronicznie ( podpis 

kwalifikowany)? 

 

Nie. To nie jest scenariusz dla Sway. 

 

62. czy ktoś, kto otrzyma taki link ze strona swaya, musi mieć microsoft 365 żeby go otworzyć? 

 

Nie, nie musi.  

 

63. Czy to nowe szkolenie jest dla biznesu? Czy dla szkoły ono też będzie miało sens? 

 

Pokazujemy głównie scenariusze biznesowe, ale podstawy pozwalają wykorzystać tę wiedzę w każdym 

scenariuszu. Zdecydowanie nastawiamy się na dawanie wędki, nie ryby.   

 

64. Czyli jak zapiszemy prezentację power point w pdf to wtedy możemy go edytować? 

 

To już jest plik PDF i edytujemy go, jak każdy inny dokument w tym formacie. Łatwiej będzie zmienić 

prezentację i wygenerować PDF ponownie.  

 

 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2017/03/16/graph-math-equations-with-ink-math-assistant-in-onenote-for-windows-10/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2017/03/16/graph-math-equations-with-ink-math-assistant-in-onenote-for-windows-10/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2017/03/16/graph-math-equations-with-ink-math-assistant-in-onenote-for-windows-10/
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Jeśli masz dodatkowe pytania to napisz do nas na Kontakt@AkademiaAplikacji.pl  

 

Pozdrawiamy, 

Marta Czapik 

Michał Guzowski 

Łukasz Falaciński 

 

 

PS. Dziękujemy za dużo miłych słów i pozdrowień! Do zobaczenia następnym razem. 

 

 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-04-17
mailto:Kontakt@AkademiaAplikacji.pl

