
 

Instrukcja logowania na zajęcia muzealne online prowadzone przez 

platformę Microsoft Teams 

Na zajęcia można zalogować się zarówno posiadając konto Microsoft Teams, korzystając 

z aplikacji, jak i bez logowania, bezpośrednio w przeglądarce. 

Logować można się poprzez przeglądarki: 

Google Chrome 

Microsoft Edge 

Internet Explorer 11 

Inne przeglądarki (Safari, Opera, Mozilla Firefox) nie są rekomendowane. 

Wymagany system operacyjny: Windows 7, Mac OS 10.11 El Capitan lub nowsze. 

Więcej informacji pod linkiem. 

Zalecamy test techniczny (postępowanie zgodnie z instrukcją aż do punktu 5) 

odpowiednio wcześnie przed spotkaniem, by mieć czas na rozwiązanie 

ewentualnych problemów. Wykonanie testu nie wymaga obecności 

prowadzącego zajęcia. 

1. Prosimy otworzyć okno jednej z powyżej wymienionych przeglądarek w trybie 

incognito lub prywatnym i uruchomić link do zajęć przesłany przez organizatora 

spotkania. 

2. Zostanie otwarta strona sieci Web, w której zostaną wyświetlone dwie 

opcje: „Pobierz aplikację systemu Windows/Mac” oraz „Kontynuuj/dołącz w tej 

przeglądarce”. Sugerujemy wybór drugiej opcji. Pierwsze logowanie może wymagać 

zgody w systemie Twojego urządzenia na korzystanie przez przeglądarkę 

z mikrofonu oraz kamery. Warto na to zezwolić, by być słyszanym i widzianym 

podczas zajęć. 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app


 

lub  

3. Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz wybierz swoje ustawienia audio i wideo.  



 

4.  Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk Dołącz teraz. 

5. Spowoduje to wyświetlenie w poczekalni spotkania. Jeśli powiadomienie o pobycie 

w poczekalni jest widoczne (jak na obrazku poniżej), oznacza to, że połączenie 

jest prawidłowe. 

6. Organizator spotkania około 5 minut przed zajęciami wpuści Cię na spotkanie. 



 

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z moderatorem zajęć 

poprzez skrzynkę mailową: moderacja@muzeum-wilanow.pl  

Jeśli strona logowania w przeglądarce Microsoft Edge ulega zapętleniu, prosimy 

postępować według instrukcji. 

W przypadku logowania z urządzenia przenośnego przez aplikację Teams proszę 

skorzystać z instrukcji. 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/troubleshoot/teams-sign-in/sign-in-loop
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/do%C5%82%C4%85cz-do-spotkania-bez-konta-aplikacji-teams-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508#ID0EBCAAA=Mobile
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