Instrukcja pobierania i instalacji systemu Windows 10 z
Microsoft Azure
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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

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

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”

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).

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.

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

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

3.5. Wybierz „Utwórz nośnik instalacyjny(…)”

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).

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”.

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 -> Ustawienia -> Aktualizacje i zabezpieczenia -> Aktywacja -> Aktualizuj
klucz produktu -> Zmień klucz produktu.

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

