
Jak korzystać z modułu Zadań 
w programie Microsoft Teams. 

Poradnik dla ucznia. 

 

Nowe zadanie 
1. Nauczyciel może przekazać zadanie poprzez moduł zadań. Informację o takim zadaniu 

otrzymasz na kanale ogólnym danego zespołu. 

 

 

2. Aby wyświetlić zadanie przejdź do modułu zadań       lub kliknij na „View assignment”. 

 

 

3. W module wyświetlane są zadania które są Tobie przypisane, te które już ukończyłeś 

(przesłałeś), oraz ilość punktów jakie możesz uzyskać za zadanie  

 
 

4. Aby otworzyć zadanie kliknij w jego nazwę  

  



5. W widoku zadania widzisz jego tytuł i polecenia od nauczyciela: 

 
 

6. W części Moja praca masz do dyspozycji pliki które załączył do zadania nauczyciel. Mogą to 

być materiały dla Ciebie albo jak w poniższych przykładzie plik który należy edytować. 

7. Otwarcie materiałów możliwe jest poprzez kliknięcie na ich nazwę.  

8. Edycja pliku możliwa poprzez kliknięcie na jego nazwę lub 3 kropeczek koło nazwy i wybranie 

odpowiedniej opcji. 

a) Otwórz w aplikacji Teams – otworzy się edytor w tym samym oknie aplikacji 

b) Otwórz w programie Word – dostępne jeśli masz na swoim komputerze zainstalowaną 

aplikację Microsoft Word 

c) Otwórz w aplikacji Word Online – (opcja polecana) edycja online tego dokumentu, 

wszystkie Twoje zmiany będą zapisywane na bieżąco 

d) Pobierz – pobranie pliku na komputer i edycja w dowolnym programie 

 

9. Możesz użyć też opcji i załączyć dowolny plik ze swojego komputera. 

 

Pamiętaj, że forma oddania pracy jest zależna od polecenia jakie wydaje nauczyciel  

  



Oddanie pracy. 
10. Gdy edytowałeś potrzebne dokumenty lub załączyłeś pliki i uważasz że Twoje zadanie zostało 

ukończone możesz przesłać nauczycielowi wyniki swoje j pracy klikając przycisk: 

 
11. Jeśli z jakiegoś powodu stwierdzisz że zrobiłeś coś nie tak możesz kliknąć cofnij przesyłanie – 

opcja ta dostępna jest do momentu aż nauczyciel oceni Twoje zadanie lub Ci je zwróci 

12. W widoku zadań Twoje oddane zadanie znajduje się teraz w grupie ukończone  

 

Praca oceniona lub zwrócona bez oceny 
13. Gdy nauczyciel ukończy poprawę Twojego zadania, możesz podglądnąć swoją ocenę i 

komentarz nauczyciela klikają na nazwę swojego zadania w grupie ukończone 

14. Wyświetli Ci się znany Ci już obraz szczegółów zadania gdzie pojawi się nowa sekcja opinia  

gdzie znajduje się komentarz który nauczyciel może Ci pozostawić, oraz punkty które również 

może nauczyciel Ci przydzielić. (Opinia i punkty nie są dla nauczyciela obowiązkowe – 

dostaniesz ocenę w systemie Librus Synergia). 

 
 

Poprawa pracy 
15. Swoją pracę możesz poprawić i przesłać ją ponownie nauczycielowi. W tym celu ponownie 

edytuj dokumenty lub załącz kolejne i kliknij prześlij ponownie. Pamiętaj jedna że Twój 

nauczyciel Twoją pracę ma już w sekcji ocenione (sekcja dla nauczycieli). I jeśli nie 

powiadomisz go np. wiadomością na czacie, może nie zauważyć, że wysłałeś poprawioną 

pracę 

 

Pamiętaj, że jeśli masz wątpliwości zawsze możesz poprosić nauczyciela o pomoc  


