
Instrukcja dla ucznia dotycząca pobierania  materiałów do lekcji  

oraz pobierania i wysyłania zadań/pracy domowej. 

 

     Poniżej przedstawiona została instrukcja, dotycząca tego, jak można zobaczyć 

zaplanowane przez nauczycieli lekcje, następnie pobrać zadanie domowe i odesłać  

je po uzupełnieniu do nauczyciela. 

1. Zaloguj się na swoje konto w LIBRUSIE. 

2. W celu sprawdzenia zaplanowanych przez nauczycieli bieżących tematów oraz materiałów, 

które będziesz mógł wykorzystać do pracy (tzn. filmów, prezentacji itp.) wejdź w zakładkę  

„ORGANIZACJA” i kliknij „ZAPLANOWANE LEKCJE”. Wyświetli się tabela, 

w której zobaczysz: datę zajęć, przedmiot i dane nauczyciela,  

z którym masz lekcje, temat zajęć edukacyjnych i zasoby (Z). W zasobach widzisz linki 

(kolor niebieski). Po kliknięciu na linku, otworzysz wybrany plik. 

Dodatkowo możesz to zrobić otwierając zakładkę: „ZADANIA DOMOWE” 

3. Otwórz zakładkę: „ZADANIA DOMOWE”. 

4. Zobacz zadania wysłane przez nauczycieli. 

5. W OPCJACH  widzisz trzy okienka:  PODGLĄD 

                                                              POBIERZ ZADANIE 

                                                     WYŚLIJ ZADANIE 

6. Aby zobaczyć treść zadania kliknij opcję  „PODGLĄD”. 

7. Wyświetli się okienko, w którym zobaczysz: 

- przedmiot (z którego dostałeś zadanie), 

- temat, 

- kategorię, 

- termin wykonania, 

- treść zadania do wykonania  i / lub dołączony do niego plik. 

8. Jeżeli został do wiadomości dołączony plik to: 

 kliknij na plik i pobierz zadanie (możesz to zrobić również klikając opcje – „POBIERZ 

ZADANIE”, 

 nastąpi pobieranie zadania, plik po otwarciu musisz zapisać na swoim komputerze                              

(na pulpicie lub w dokumentach, dobrze byłoby gdybyś założył sobie na te zadania osobny 

folder i zapisywał w nim pobrane zadania np. z podziałem na poszczególne przedmioty). 

 wykonaj pobrane zadanie, po czym zapisz wprowadzone zmiany i prześlij plik do nauczyciela 

wykonując następujące czynności:                                    

- kliknij opcję:  „WYŚLIJ ROZWIĄZANIE”, 

- pojawi się okienko: „WYŚLIJ ROZWIĄZANIE”, następnie kliknij: „WYBIERZ PLIK”, 

po czym otworzy się okienko, w którym widzisz pobrane pliki z pracą domową, 

- wybierz odpowiedni plik, następnie kliknij: „OTWÓRZ”, 

- powrócisz do okna: „WYŚLIJ ROZWIĄZNIE”, 

- następnie naciśnij „WYŚLIJ” i praca domowa trafia do nauczyciela. 

 Jeśli nauczyciel sprawdzi pracę i ponownie prześle Ci ją  np. do poprawy, wykonaj wszystkie 

te czynności jeszcze raz. 

 

POWODZENIA 


