
Instrukcja pobierania i instalacji systemu Windows 10 z 
Microsoft Azure

Spis treści
1. Logowanie do usługi Microsoft Azure ............................................................................................................. 1

2. Pobieranie oprogramowania .......................................................................................................................... 5

3. Tworzenie nośnika instalacyjnego za pomocą narzędzia „Instalator systemu Windows 10” ......................... 7

4. Tworzenie nośnika instalacyjnego za pomocą programu Rufus ..................................................................  11

5. Instalacja systemu Windows 10 na nowym komputerze .......................................................................  12

6. Aktywacja systemu Windows.......................................................................................................................  13

1. Logowanie do usługi Microsoft Azure
1.1. Przejdź do story https://aka.ms/type3
1.2. W oknie logowanie wpisz swój login wraz z domeną:

@stud.ur.edu.pl/@prac.ur.edu.pl/@dokt.ur.edu.pl

https://aka.ms/type3
dokt.ur.edu.pl


1.3. Wprowadź swoje hasło
1.4. Zaznacz opcję „Nie pokazuj ponownie” i kliknij Tak

Microsoft

€• kmadej@prac.ur.edu.pl

Wprowadź hasło

Nie pamiętam hasła

1. Podczas pierwszego logowania do systemu zostaniesz poproszony o weryfikacje tożsamości i 
akceptację warunków korzystania z serwisu.

2. Zweryfikuj swoje konto:
a. W polu „Kod kraju” wybierz z listy „Polska (+48)
b. W polu „Numer telefonu” wpisz swój numer telefonu
c. Wybierz metodę weryfikacji: „Wyślij mi wiadomość SMS” lub „Zadzwoń do mnie”

mailto:kmadej@prac.ur.edu.pl


d. Następnie w polu „Kod weryfikacyjny” wpisz otrzymany kod i naciśnij klawisz 
„Zweryfikuj kod”

1.5. Zaakceptuj warunki, jeśli się z nimi zgadzasz.



1.6. Podczas pierwszego logowanie wyświetli się komunikat informujący o możliwości 
uruchomienia przewodnika - jeśli potrzebujesz zapoznać się z funkcjami jakie oferuje usługa 
kliknij „Uruchom przewodnik” w przeciwnym wypadku kliknij „Może później”.



2. Pobieranie oprogramowania (opcjonalne)
Rozdziały 2, 3 i 4 są alternatywne.

2.1. Aby uzyskać klucz licencyjny i pobrać system Windows 10 z menu po lewej stronie wybierz 
„Oprogramowanie” a następnie w polu wyszukiwania wpisz „Windows 10” (1). Poniżej wyświetli 
się lista elementów spełniająca warunki wyszukiwania (2).

Microsoft Azure

Strona główna > Education

** Education | Get started

«
# Przegląd

Get started

Learning resources

LJ Oprogramowanie

9 Informacje

My account

A Profile

POTRZEBUJESZ POMOCY?

u Pomoc techniczna

2.2. Następnie za pomocą narzędzi do sortowanie wyfiltruj interesującą Cię wersję a następnie 
wybierz ją z listy poniżej



2.3. Po prawej stronie rozwinie się okno z informacjami o wybranej wersji.

1 /P Windows 10 Kategoria produktu : All Operating System : All Typ

3 Elementy

Nazwa Kategoria produktu ^4, Operating System ^4. Typsy

Windows 10 Education, version 20H— Operating System Windows 64-bit-

Windows 10 Education N, version 2— Operating System Windows 64-bit

Windows 10 (consumer editions), ve— Operating System Windows 64-bit.

2.4. Aby otrzymać klucz licencyjny kliknij „Wyświetl klucz”.
2.5. By pobrać plik instalacyjny kliknij „Generuj URL”, otrzymany link skopiuj i w klej w pasku adresu 

przeglądarki. Po przejściu do wskazanej strony automatycznie rozpocznie się proces pobierania 
pliku instalacyjnego. Ten krok jest wymagany by utworzyć nośnik instalacyjny za pomocą 
programu Rufus.



3. Tworzenie nośnika instalacyjnego za pomocą narzędzia „Instalator systemu

Windows 10” (opcjonalne)
Rozdziały 2, 3 i 4 są alternatywne.

Przed przystąpieniem do tego zadania przygotuj pusty pendrive o pojemności co najmniej 8 GB.

3.1. Wejdź na stronę: https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10
3.2. Kliknij Pobierz narzędzie

Chcesz zainstalować system Windows 10 na swoim komputerze?
Aby rozpocząć, przede wszystkim musisz mieć licencję na zainstalowanie systemu Windows 10. Następnie 
możesz pobrać i uruchomić narzędzie do tworzenia multimediów. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak korzystać z 
narzędzia, zobacz poniższe instrukcje.

Pobierz narzędzie

Prywatność

3.3. Uruchom pobrany program
3.4. Jeśli zgadzasz się na warunki licencji kliknij „Zaakceptuj”

Instalator systemu Windows 10

Odpowiednie uwagi i postanowienia
licencyjne
P rzeczytaj ten tekst, aby wiedzieć, na co wyrażasz zgodę.

Postanowienia licencyjne dotyczące
OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT MEDIA CREATION TOOL
JEŚLI LICENCJOBIORCA MIESZKA (ALBO JEST PRZEDSIĘBIORSTWEM Z GŁÓWNYM 
MIEJSCEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI) W STANACH ZJEDNOCZONYCH, POWINIEN 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ PUNKTU 
ZATYTUŁOWANEGO „WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE I ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA 
PRAWA DO WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY”. TAKIE 
POSTANOWIENIA OKREŚLAJĄ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.
Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation 
(albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation). Mają one zastosowanie do 
wymienionego wyżej oprogramowania oraz usług i aktualizacji oprogramowania Microsoft (jeśli jednak

Zasady zachowania poufności informacji

Microsoft Pomoc techniczna Informacje prawne Od rzuć Zaakceptuj

https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10


3.5. Wybierz „Utwórz nośnik instalacyjny(...)”

■i Instalator systemu Windows W □

O Uaktualnij ten komputer teraz

® jUtwórz nośnik instalacyjny (dysk flash USB, dysk DVD lub plik ISO) dla innego komputera]

¡5 Microsoft Pomoc techniczna Informacje prawne Wstecz Dalej

3.6. Wybierz język, wersję i architekturę zgodną z pobranym kluczem a następnie kliknij „Dalej”



3.7. Wybierz „Dysk flash USB

3.8. Wskaż pendrive na którym mają zostać wgrane pliki instalacyjne systemu Windows 10 (pendrive 
powinien mieć pojemność co najmniej 8GB).

In sta I ator systemu Windows 10 —

Wybierz dysk flash USB
Pliki na dysku USB zostaną usunięte. Aby je zachować, utwórz teraz ich kopię zapasową w innej lokalizacji.

Odśwież listę dysków

Dyski wymienne
:1 : (FLASH DRIVE]

IS M icroscrft Pomoc techniczna Informacje prawne Wstecz Dalej



3.9. Poczekaj aż program skończy przygotowywać pliki

3.10. Gdy program wyświetli informację „twój dysk flash USB jest gotowy” kliknij „Zakończ”. Pendrive jest 
gotowy do zainstalowania systemu Windows 10 na nowym komputerze.



4. Tworzenie nośnika instalacyjnego za pomocą programu Rufus (opcjonalne)
Rozdziały 2, 3 i 4 są alternatywne.

Przed przystąpieniem do tego zadania przygotuj pusty pendrive o pojemności co najmniej 8 GB. 
Wykorzystanie programu Rufus wymaga wcześniejszego pobrania pliku ISO. Jak uzyskać plik ISO opisano w 
punkcie 2.5.

4.1. Pobierz program Rufus https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.13/rufus-3.13.exe
4.2. Uruchom program Rufus. Następnie kliknij „Wybierz” i wskaż plik w formacie ISO pobrane zgodnie z 

punktem 2.5.

4.3. W polu Urządzenie wybierz przygotowany pendrive, następnie kliknij „Start”. Program zapyta czy na 
pewno chcesz kontynuować -> naciśnij „OK”.

4.4. Proces przygotowywania urządzenia zakończy się gdy na pasku stanu pojawi się napis „Gotowy”.

https://rufus.ie/
https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.13/rufus-3.13.exe


5. Instalacja systemu Windows 10 na nowym komputerze
5.1. Wepnij przygotowany pendrive z systemem Windows 10 do gniazda USB i włącz urządzenie.
5.2. Jeśli uruchomi się okno Instalatora systemu Windows pomiń punkty 5.3 oraz 5.4.
5.3. Wyłącz i włącz ponownie urządzenie. Przejdź do ustawień BIOS/UEFI, by skonfigurować ustawienia 

pozwalające na rozruch komputera z nośnika USB. Na tym etapie trudno dokładnie wskazać dalsze 
kroki postepowania, ponieważ producenci płyt głównych stosują różne menu, w których układ 
poszczególnych funkcji może być inny.

5.4. W sekcji BOOT ustaw pendrive na pierwszym miejscu, następnie opuść BIOS zapisując ustawienia 
(Instrukcję poszczególnych modeli jak to zrobić można znaleźć w Internecie. Nie zmieniaj żadnych 
funkcji jeśli nie wiesz do czego służą).

5.5. W oknie Instalatora systemu Windows wybierz język, format godziny oraz układ klawiatury. By przejść 
do kolejnego etapu kliknij „Dalej” a następnie „Zainstaluj teraz”

5.6. Wprowadź klucz produktu. Naciśniej „Dalej”. (Instrukcja jak uzyskać klucz znajduje się w rozdziałach 1 
i 2.)

5.7. Jeśli zgadzasz się na warunki licencji, zaznacz „Akceptuję postanowienia licencji” i kliknij „Dalej”.
5.8. Jeśli na chwilę obecną nie posiadasz klucza, wybierz opcję znajdującą się na dole okna „Nie mam 

klucza produktu”.
5.9. Następnie z listy wybierz wersję systemu „Education”.



6. Aktywacja systemu Windows
6.1. Aby aktywować system Windows przygotuj klucz produktu. Instrukcja jak to zrobić znajduje się w 

rozdziałach 1 i 2.
6.2. Naciśnij przycisk Start !S -> Ustawienia -> Aktualizacje i zabezpieczenia -> Aktywacja -> Aktualizuj 

klucz produktu -> Zmień klucz produktu.

Krzysztof Madej

Dokumenty

Obrazy

© Ustawienia

Ô Zasilanie

Zmiana hasła -,

Ustawienia

tí) Strona główna

□ X

Znajdź ustawienie P

Aktualizacja i zabezpieczenia

0 Windows llpdate

JM Optymalizacja dostarczania

i? Zabezpieczenia Windows

T Kopia zapasowa

Rozwiązywanie problemów

S Odzyskiwanie

0 Aktywacja

A Znajdź moje urządzenie

JJ Dla deweloperów

Niejawny program testów systemu
Windows

Aktywacja
Windows

Wersja Windows 10 Pro
Aktywacja System Windows został aktywowany przy użyciu 

licencji cyfrowej

Dowiedz się więcej

Aktualizuj klucz produktu

Aby użyć innego klucza produktu na tym urządzeniu, wybierz opcję 
Zmień klucz produktu.

Ca Zmień klucz produktu I

Dodaj konto Microsoft

Konto Microsoft udostępnia korzyści umożliwiające wygodniejszą obsługę systemu Windows, m.in. 
możliwość ponownej aktywacji systemu Windows 10 na tym urządzeniu.
Dowiedz się więcej

(+) Dodaj konto

6.3. W wyświetlonym oknie wpisz kod produktu i naciśnij „Dalej” i „Aktywuj”. Gdy aktywacja przebiegnie 
pomyślnie wyświetli się komunikat o zakończeniu procesu aktywacji.


