
Problemy z logowaniem Microsoft 365 
(m. in. MS Teams) 
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Niepoprawna nazwa użytkownika 

błąd w imieniu lub nazwisku 

  

Prawidłowa nazwa użytkownika to Twoje imię oraz Twoje nazwisko pisane małymi literami bez 

polskich znaków z kropką pomiędzy oraz domeną @uczen.zsbd.pl 

W przypadku posiadania nazwiska podwójnego nazwa użytkownika to Twoje imię oraz Twoje 

nazwisko1 łącznik Twoje nazwisko2 pisane małymi literami bez polskich znaków z kropką pomiędzy 

oraz domeną @uczen.zsbd.pl 

PRZYKŁAD: 

dla Stefana Grota-Roweckiego nazwa użytkownika to stefan.grot-rowecki@uczen.zsbd.pl 

dla Jana Długosza nazwa użytkownika to jan.dlugosz@uczen.zsbd.pl 

 

uczen.zsbd.pl 

mailto:stefan.grot-rowecki@uczen.sp1.poznan.pl
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Niepoprawna domena – błąd po „@” 

 

Upewnij się, że po nazwisku domena to @uczen.zsbd.pl 

Sprawdź uważnie wszystkie kropki, czy nie są przecinkami 

PRZYKŁAD: 

dla Stefana Grota-Roweckiego nazwa użytkownika to stefan.grot-rowecki@uczen.zsbd.pl 

dla Jana Długosza nazwa użytkownika to jan.dlugosz@uczen.zsbd.pl 

Niepoprawne hasło: 

 

Jeśli jesteśmy przekonani, że znamy swoje hasło 
• warto zwrócić uwagę na nazwę użytkownika (wyświetla się ona do góry pod logiem 

Microsoftu) – możliwe, że na komputerze ktoś wcześniej logował się swoim kontem i 

komputer próbuje zalogować nas na czyjeś konto. W tym przypadku klikamy strzałkę w lewo 

(pod logiem Microsoftu) i poprawiamy nazwę użytkownika 

• warto spróbować wpisać hasło raz jeszcze zwracając uwagę na wielkość liter (warto 

sprawdzić czy caps lock nie jest wciśnięty). Każde hasło mus składać się z: 

o ośmiu znaków 
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o co najmniej trzech typów znaków (WIELKA LITERA, mała litera, cyfra, znak specjalny) 

np. Ameryka1492 

Jeżeli nie pamiętamy swojego hasła 
Hasło możemy samodzielnie zresetować – przy pierwszym logowaniu ustawiliśmy minimum jeden 

sposób odzyskiwania hasła przez adres e-mail lub telefon 

1. klikamy niebieski napis „Nie pamiętam hasła” lub „zresetuj je teraz” Nie zależnie od 

klikniętego napisu pojawi nam się następująca plansza: 

 

2. Sprawdzamy poprawność adresu e-mai (imię.nazwisko@uczen.zsbd.pl) 

3. Przepisujemy znaki które widzimy na obrazku (w razie potrzeby można obrazek 

wymienić na inny poprzez kliknięcie na obok obrazka 

4. Klikamy dalej – zobaczmy następujący widok 
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5. Liczba sposobów weryfikacji zależy od początkowej konfiguracji konta (może być 

tylko opcja e-mail, tylko opcje SMS i dzwonienia, albo wszystkie trzy. Wybieramy dowolną 

opcję pamiętając, że musimy mieć dostęp do skrzynki e-mail, czy właściwego telefonu. 

Poprzez zaznaczenie kropki w lewej kolumnie wybieramy sposób odzyskania hasła. 

Wyślij e-mail na alternatywny adres e-mail (obrazek powyżej) 
i. Sprawdzamy czy mamy dostęp do wskazanego nam adresu (widzimy jedynie pierwsze litery i 

domenę) 

ii. klikamy na niebieski przycisk „Adres e-mail”- wyskoczy nam następujące okienko 

 
iii. Logujemy się w nowej karcie/na innym urządzeniu do naszej poczty, odczytujemy maila od 

Microsoftu i przepisujemy przesłany nam kod w pole „Wprowadź kod weryfikacyjny”. 

Zatwierdzamy przyciskiem „Dalej”, który stanie się niebieski po wprowadzeniu kodu 

Przechodzimy do kolejnego kroku 

 
iv. Dwukrotnie wpisujemy nowe hasło pamiętając, że musi spełniać następujące kryteria: 

1. Mieć długość co najmniej ośmiu znaków 

2. Składać się z co najmniej trzech typów znaków (WIELKA LITERA, mała litera, cyfra, 

znak specjalny) 

3. Nie może zawierać Twojego Imienia, Nazwiska, słów z domeny (uczen, zsbd) 

4. np. Ameryka1492 



W przeciwnym razie wyświetli się komunikat „Niestety Twoje hasło zawiera słowo, frazę lub 

wzorzec, które sprawiają, że jest łatwe do odgadnięcia. Spróbuj ponownie, używając innego  hasła.” W 

takim przypadku należy spróbować raz jeszcze. 

v. Po prawidłowej zmianie hasła wyświetli się następujący komunikat: 

 
vi. Ostatni krok to logowanie nowym hasłem klikamy na niebieskim napisie „kliknij tutaj” 

Wyślij wiadomość SMS na mój telefon komórkowy- obrazek poniżej 
 

 
i. Wprowadź swój numer telefonu w pole „Wprowadź numer telefonu”. Numer telefonu musi być 

zgodny z tym podanym podczas pierwszego (ostatnie dwie cyfry znajdziesz w tekście powyżej 

ii. Po wprowadzeniu numeru przycisk Tekst zmieni się z szarego na niebieski – klikamy niebieski 

przycisk „Tekst”. Pojawi nam się następujący ekran: 



 
iii. Wprowadzamy kod sms weryfikacyjny przesłany smsem i zatwierdzamy niebieskim przyciskiem 

„Dalej” Przechodzimy do kolejnego kroku 

 
iv. Dwukrotnie wpisujemy nowe hasło pamiętając, że musi spełniać następujące kryteria: 

5. Mieć długość co najmniej ośmiu znaków 

6. Składać się z co najmniej trzech typów znaków (WIELKA LITERA, mała litera, cyfra, 

znak specjalny) 

7. Nie może zawierać Twojego Imienia, Nazwiska, słów z domeny (uczen, zsbd) 

8. np. Ameryka1492 

W przeciwnym razie wyświetli się komunikat „Niestety Twoje hasło zawiera słowo, frazę lub 

wzorzec, które sprawiają, że jest łatwe do odgadnięcia. Spróbuj ponownie, używając innego hasła.” W 

takim przypadku należy spróbować raz jeszcze. 



v. Po prawidłowej zmianie hasła wyświetli się następujący komunikat: 

 
vi. Ostatni krok to logowanie nowym hasłem klikamy na niebieskim napisie „kliknij tutaj” 

Zadzwoń na mój telefon komórkowy 

 

i. Wprowadź swój numer telefonu w pole „Wprowadź numer telefonu”. Numer telefonu musi być 

zgodny z tym podanym podczas pierwszego (ostatnie dwie cyfry znajdziesz w tekście powyżej 

ii. Po wprowadzeniu numeru przycisk „Zadzwoń” zmieni się z szarego na niebieski – klikamy 

niebieski przycisk „Zadzwoń”. 

iii. Po chwili zadzwoni do nas telefon. W telefonie odezwie się miły głos automatu który poprosi o 

wciśnięcie krzyżyka celem potwierdzenia logowania (na klawiaturze telefonu klikamy „#”). Pojawi 

nam się następujący widok 



 
iv. Dwukrotnie wpisujemy nowe hasło pamiętając, że musi spełniać następujące kryteria: 

9. Mieć długość co najmniej ośmiu znaków 

10. Składać się z co najmniej trzech typów znaków (WIELKA LITERA, mała litera, cyfra, 

znak specjalny) 

11. Nie może zawierać Twojego Imienia, Nazwiska, słów z domeny (uczen, zsbd) 

12. np. Ameryka1492 

W przeciwnym razie wyświetli się komunikat „Niestety Twoje hasło zawiera słowo, frazę lub 

wzorzec, które sprawiają, że jest łatwe do odgadnięcia. Spróbuj ponownie, używając innego hasła.” W 

takim przypadku należy spróbować raz jeszcze. 

v. Po prawidłowej zmianie hasła wyświetli się następujący komunikat: 

 
vi. Ostatni krok to logowanie nowym hasłem klikamy na niebieskim napisie „kliknij tutaj” 


