
WERSJA I – mamy zainstalowany program „PowerPoint” i aplikację Teams 

Uruchamiamy naszą prezentację i ja minimalizujemy do paska 

 

 

1. Dołączamy do spotkania 

 

 

2. Wyłączamy kamerę 

3. wyciszamy mikrofon 

4. Dołączamy 

 

  



W momencie, kiedy mamy prezentować: 

5. Minimalizujemy okno aplikacji Teams do paska 

 

6. W aplikacji  PowerPoint klikamy „Pokaz slajdów” 

7. Następnie klikamy „Od początku” 

 

8. Używając kombinacji klawiszy Alt+Tab przechodzimy (wracamy) do okna z aplikacją Teams (trzymamy wciśnięty lewy 

Alt i klikając w klawisz Tab zmieniamy okno, które chcemy wyświetlić)   

 (ważne – prezentacja uruchomiona została w trybie pokazu) 

 

  



9. Włączamy mikrofon 

10 . Klikamy, aby zacząć udostępniać pokaz 

 

11 – wskazujemy okno z uruchomionym pokazem slajdów (ważne – w nazwie mamy słowo „Pokaz”) 

 

12. Przeprowadzamy pokaz prezentacji (mówimy do mikrofony, przechodzimy pomiędzy slajdami strzałeczkami albo 

myszką. Na zakończenie prezentacji klikamy znaczek pokazany na ekranie, aby zakończyć udostępniać prezentację 

 

  



 

13. Ponownie mutujemy mikrofon 

 

14. Gdy chcemy coś powiedzieć w trakcie, gdy mówi ktoś inny zgłaszamy chęć przez podniesienie ręki 

15. Klikając czerwoną słuchawkę – kończymy rozmowę 

 

  



WERSJA II –program „PowerPoint” w wersji sieciowej ale mamy zainstalowaną  aplikację Teams 

A. Uruchamiamy program PowerPoint (przejdź do B, gdy prezentację masz wgraną lub utworzoną wcześniej) 

 

B. Klikamy „OneDrive” 

 

C. Odszukujemy naszą prezentację i ją uruchamiamy 

 

D. Klikamy „Pokaz slajdów” 

E. Klikamy „Od początku 

 

  



Teraz uruchamiamy program teams i dołączamy do spotkania: 

1. Dołączamy do spotkania 

 

 

2. Wyłączamy kamerę 

3. wyciszamy mikrofon 

4. Dołączamy 

 

  



W momencie, kiedy mamy prezentować: 

Jeśli nie zrobiliśmy D i E to musimy przejść do okna przeglądarki z prezentacją, zrobić D i E i wrócić do okna aplikacji 

TEAMS 

 

9. Włączamy mikrofon 

10 . Klikamy, aby zacząć udostępniać pokaz 

 

11 – wskazujemy okno z uruchomionym pokazem slajdów (ważne – w nazwie mamy słowo „Pokaz”) 

 

12. Przeprowadzamy pokaz prezentacji (mówimy do mikrofony, przechodzimy pomiędzy slajdami strzałeczkami albo 

myszką. Na zakończenie prezentacji klikamy znaczek pokazany na ekranie, aby zakończyć udostępniać prezentację 



 

 

13. Ponownie mutujemy mikrofon 

 

 

  



WERSJA III –Aplikacja Teams w wersji przez przeglądarkę 

 

Ważne!!! – najwygodniej nam  będzie, gdy aplikację teams otworzymy w nowym oknie a nie nowej karcie. Klikamy 

prawym przyciskiem na ikonie aplikacji i wybieramy „Otwórz w nowym oknie” 

 

Zależnie od wersji naszego Power pointa – al.bo otwieramy prezentację lokalnie z twardego dysku jak w wersji I lub 

przez przeglądarkę jak w wersji II 

Pomiędzy oknami przechodzimy klikając kombinację klawiszy „Alt + Tab” (trzymamy wciśnięty lewy Alt i klikając w 

klawisz Tab zmieniamy okno, które chcemy wyświetlić) 

O1 – okno z prezentacją 

O2 – okno z aplikacją teams 

 

 

9. Włączamy mikrofon 

10 . Klikamy, aby zacząć udostępniać pokaz 

 

 



O3 – wybieramy „Pulpit/onkno” 

 

O4 – klikamy „Okno aplikacji” 

O5 – wskazujemy okno z prezentacją 

O6 – klikamy „Udostępnij” 

 

 

 

 

 

  



O7 – musimy teraz przejść do okna z prezentacją, aby nią sterować. Przechodzimy klikając kombinację klawiszy „Alt + 

Tab” (trzymamy wciśnięty lewy Alt i klikając w klawisz Tab zmieniamy okno, które chcemy wyświetlić) 

Prezentacja może być wyświetlona lokalnie (jak w wersji I lub przez przeglądarkę – jak w wersji II) 

 

O8 – uruchamiamy „Pokaz slajdów” 

O9 – wybieramy „Od początku” 

O10 – Aby zakończyć, klikamy „Zatrzymaj udostępnianie” 

 

 

  



O11 – wracamy do okna z aplikacją Teams – korzystając ze znanych już nam klawiszy „Alt + Tab” (trzymamy wciśnięty 

lewy Alt i klikając w klawisz Tab zmieniamy okno, które chcemy wyświetlić) 

 


