
Aż chce się (współ)pracować! 

 
Usługa Microsoft Office 365 to szansa na wykonywanie obowiązków, naukę i komunikację, 

niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, z jakiego urządzenia korzystamy  

i z kim współpracujemy. 

Firma Microsoft na swoim oficjalnym polskim kanale udostępniła filmy  z informacjami  

na temat oferowanych przez siebie produktów: 

https://www.youtube.com/user/MicrosoftMePolska/videos 

Pełna specyfikacja usługi znajduje się również na stronie  internetowej Firmy Microsoft: 

https://www.microsoft.com/pl-pl  

Przy pomocy przeglądarki internetowej można znaleźć i zapoznać się z informacjami  

na temat działania usługi, poszczególnych aplikacji i możliwości jakie stwarzają. 

 
W pakiecie Office 365 możemy współpracować na kilka różnych sposobów. 

Podstawowym jest oczywiście współtworzenie dokumentów, arkuszy i prezentacji – także w 

czasie rzeczywistym i z automatycznym zapisywaniem. Niezależnie od miejsca przebywania i 

strefy czasowej. Do tego możemy liczyć na powiadomienia oraz komentarze z oznaczeniem 

kolegów z zespołu, symbolem „@”. 

OneDrive - Uzyskuj dostęp do wszystkich swoich plików, 

udostępniaj je oraz współpracuj nad nimi z dowolnego miejsca! 

OneDrive to inteligentna aplikacja, która zapewnia przechowywanie 

i obsługę plików oraz łączność ze wszystkimi plikami, pozwalając na 

udostępnianie i współpracę z dowolnego miejsca przy równoczesnej 

ochronie rezultatów pracy z dowolnego urządzenia. Zmiany wprowadzone w trybie offline są 

automatycznie przekazywane po nawiązaniu połączenia po raz kolejny. 

 
 

https://www.youtube.com/user/MicrosoftMePolska/videos
https://www.microsoft.com/pl-pl


Microsoft Outlook - Komunikuj się! Organizuj! Wykonuj zadania! 

Poczta e-mail, kalendarz, kontakty, zadania i nie tylko zebrane w jednym 

miejscu umożliwiają szybszą i wydajniejszą pracę. Integracja z pakietem 

Office pozwala na udostępnianie załączników bezpośrednio z usługi 

OneDrive oraz uzyskiwanie dostępu do kontaktów. 

 
 

Microsoft Word - Pisz bez obaw, wiedząc, że inteligentna technologia 

ułatwi Ci pracę udostępniając sugestie dotyczące pisowni, gramatyki, a 

nawet stylu pisania! Mając odpowiednie narzędzia na wyciągnięcie ręki, 

możesz łatwo zastąpić pisanie na papierze funkcjami cyfrowego pisma 

odręcznego i intuicyjnego edytowania. 

 
 

Microsoft Excel - Dzięki inteligentnej technologii program uczy się 

Twoich wzorców, aby  zaoszczędzić Twój czas! Łatwo twórz arkusze 

kalkulacyjne na podstawie szablonów lub samodzielnie i wykonuj obliczenia 

przy użyciu nowoczesnych formuł. Nowe wykresy i schematy ułatwiają 

atrakcyjne prezentowanie danych. Dzięki formatowaniu, wykresom 

przebiegu i tabelom Twoje dane zostaną lepiej zrozumiane. Łatwo twórz 

prognozy jednym kliknięciem, aby przewidywać trendy. 

 

Microsoft PowerPoint - Twórz prezentacje, które się wyróżniają!  

Przekazuj swoje pomysły, korzystając z estetycznych projektów, 

rozbudowanych animacji, filmowych przejść, modeli 3D i ikon. Dzięki 

inteligentnej technologii możesz łatwo ożywić swoją prezentację kilkoma 

kliknięciami. Prowadź profesjonalne prezentacje. Opowiedz swoją historię bez 

obaw, korzystając z notatek na każdym slajdzie, które są widoczne tylko dla 

Ciebie. 



 
 

W programach Word, Excel i PowerPoint możemy wygodnie wybierać, komu udostępniamy 

plik i komu pozwalamy na jego edycję. Automatycznie dana osoba zobaczy wprowadzane 

przez nas zmiany, a my zobaczymy, co dodała ona. Wszystko może być zapisywane od razu 

w chmurze OneDrive, co eliminuje chociażby konieczność dodawania załączników do 

wiadomości e-mail. Wyeliminowany jest też problem z wieloma kopiami tego samego pliku 

(z różnych etapów jego rozwoju). 

Microsoft Teams to natomiast wygodna platforma do wymiany informacji w zespole 

(wszystkie pliki, rozmowy i komentarze znajdują się w jednym miejscu) oraz 

do prowadzenia wideokonferencji czy też prezentacji online. To wszystko 

sprawia, że łatwiej jest mieć wszystko pod kontrolą i być zawsze na bieżąco. 

 
 

OneNote Twój notes elektroniczny 

Zorganizuj swoje sprawy za pomocą notesów dzielonych na sekcje i 

strony. Dzięki łatwej nawigacji i wyszukiwaniu zawsze znajdziesz 

swoje notatki tam, gdzie zostały sporządzone. Notuj swoje pomysły i je 

dopracowuj. Notatki można poprawiać, pisząc na klawiaturze oraz 

dodając wyróżnienia lub adnotacje odręczne. Z programu OneNote 

możesz korzystać na wszystkich swoich urządzeniach, dzięki czemu 

błyskawicznie zanotujesz pomysły, gdy tylko przyjdą Ci do głowy. 

OneNote to idealne narzędzie do systematyzacji pracy na zajęciach. Pozwala organizować 

plany lekcji i materiały w postaci indywidualnego notesu cyfrowego. Tym sposobem nie 

umknie Ci żaden pomysł ani zadanie.  



 
 

1) Materiał tekstowy opracowany na podstawie informacji umieszczonych na stronie 

internetowej usługodawcy: Witryna Microsoft 365® - Produkty – Aplikacje i usługi 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-

business-products-b?&ef_id=Cj0KCQiAh4j-

BRCsARIsAGeV12AMNQedpUKgekUe0I3TtnxeYiGCPXf6V6vgGKo4vmfgJJrUdU

AmeQoaAi8mEALw_wcB:G:s&OCID=AID2100139_SEM_Cj0KCQiAh4j-

BRCsARIsAGeV12AMNQedpUKgekUe0I3TtnxeYiGCPXf6V6vgGKo4vmfgJJrUdU

AmeQoaAi8mEALw_wcB:G:s&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=Cj0KCQiAh

4jBRCsARIsAGeV12AMNQedpUKgekUe0I3TtnxeYiGCPXf6V6vgGKo4vmfgJJrUd

UAmeQoaAi8mEALw_wcB  

2) Źródło grafik: zrzuty ekranu wykonane po zalogowaniu do usługi 

Marta Kuca 
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