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Od roku szkolnego 2021-2022 dla kont Microsoft w tym dla aplikacji Teams włączono możliwość 

resetowania hasła. 

Przed pierwszym użyciem Microsoft Teams należy skonfigurować taką funkcję.  

W tym celu Podaj numer telefonu na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny w celu 

dokończenia procesu resetowania hasła. 

Poniżej zrzuty ekranu krok po kroku jak to zrobić 

 

 

Po uruchomieniu Teams zaloguj się przy pomocy otrzymanego loginu i hasła. 
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Po zalogowaniu się przejdziesz do podania numeru telefonu. 

Kliknij Dalej 
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Ujrzysz komunikat informujący, że numer telefonu jest nieskonfigurowany.  

Kliknij Skonfiguruj teraz 
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Wybierz kraj Polska (+48) i podaj poprawny 9-cio cyfrowy numer telefonu (bez spacji).  

Kliknij Wyślij do mnie SMS-a 
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Na podany numer telefonu zostanie wysłany 6-cio cyfrowy kod weryfikacyjny, który należy podać 

w pustym polu.  
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Po wpisaniu kodu Kliknij Weryfikuj 
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Poprawne podanie kodu z SMS-a wyświetli powyższy komunikat.  

Kliknij Zakończ 
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Kliknij OK 
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Konto Microsoft zostanie przygotowane, a Teams gotowy do uruchomienia.  

Kliknij Gotowe 
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Jeżeli zapomniałeś hasła wyślij prośbę o jego zresetowanie do wychowawcy klasy ! 


