Online Workbook
Przewodnik dla uczniów
Online Workbook zawiera ćwiczenia uzupełniające podręcznik, z którego korzystasz. Możesz wykonywać je samodzielnie lub
dołączyć do klasy, którą utworzył Twój nauczyciel. Będzie on mógł wtedy oglądać Twoje wyniki i oceniać ćwiczenia, które do
niego wyślesz. W tym przewodniku znajdziesz najważniejsze wskazówki, jak korzystać z Online Workbook.
Zawartość:
Dostęp do konta ucznia Online Workbook
Twoja strona główna
Dołączanie do klasy
Twoje kursy
Otwieranie i wysyłanie ćwiczeń
Podgląd odpowiedzi
Podgląd wyników
Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Dostęp do konta ucznia Online Workbook
Aby uzyskać dostęp do Online Workbook, musisz najpierw aktywować kod i założyć swój profil użytkownika. Kod aktywacyjny
zakupisz w sklepie online pod adresem http://sklep.macmillan.pl. Umożliwi Ci on dostęp do danego zeszytu ćwiczeń przez
2 lata od dnia aktywacji.
Aby założyć profil użytkownika i aktywować kod dostępu, wejdź na stronę www.macmillan.pl/e-workbook i kliknij przycisk
Aktywacja/Logowanie.
1. Na nowej stronie kliknij przycisk Register.

© Macmillan Education 2016

1

Online Workbook Przewodnik dla uczniów
2. Wpisz swoje dane. Adres e-mail i hasło będą Ci potrzebne
zawsze, gdy będziesz logować się do Online Workbook.
3. Wpisz zakupiony kod, aby aktywować swój zeszyt ćwiczeń
online. Aktywacji wystarczy dokonać jeden raz.
4. Kliknij Register, aby zakończyć rejestrację.

5. Po pomyślnym aktywowaniu kodu kliknij
Go to the login page.
6. Na stronie logowania wpisz adres e-mail i hasło, które
podałeś podczas aktywacji kodu. Następnie kliknij Log in.

Twoja strona główna
Po zalogowaniu znajdziesz się na swojej stronie głównej. Zobaczysz na niej informacje o kursach, do których aktualnie masz
dostęp.
Kliknij w nazwę użytkownika lub awatar, żeby zmodyfikować
swoje dane.
Kliknij tutaj, aby aktywować nowy zeszyt ćwiczeń, np. jego
kolejny poziom, za pomocą zakupionego kodu.
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Dołączanie do klasy
Twój nauczyciel wyśle Ci zaproszenie, abyś dołączył do utworzonej przez niego klasy. Będzie mógł wtedy oglądać Twoje postępy
i wyniki. Od nauczyciela dostaniesz hasło, za pomocą którego dołączysz do klasy.
Po otrzymaniu hasła, postępuj według poniższych wskazówek:
1. Na stronie głównej na ekranie kursu kliknij przycisk
Join class.

2. Wpisz hasło, które otrzymałeś od nauczyciela i kliknij
Join class.

Otrzymasz potwierdzenie, że udało Ci się dołączyć do klasy.
Jej nazwa będzie widoczna na dole ekranu startowego kursu
na Twojej stronie głównej.
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Twoje kursy
Po kliknięciu Course contents na ekranie startowym kursu na stronie głównej przejdziesz do strony z zawartością kursu.
Zobaczysz na niej:
• tytuł kursu i jego poziom
• przycisk Continue course, po kliknięciu którego zostaniesz
przeniesiony do ostatnio wykonywanego ćwiczenia
• Twój całkowity wynik ze wszystkich ćwiczeń, które
dotychczas wykonałeś (procentowy lub w postaci oceny –
w zależności od opcji wybranej przez nauczyciela) oraz pasek
postępu
• podział na poszczególne unity kursu wraz ze średnim
wynikiem dla każdego z nich

Po kliknięciu przycisku View unit zostaniesz przeniesiony na
stronę z zawartością danego unitu.
Zobaczysz na niej listę zestawów ćwiczeń oraz listę ćwiczeń
w poszczególnych zestawach.
W dolnej części okna z zawartością unitu jest wyświetlany
wykres pokazujący wynik dla każdej próby wykonania
ćwiczenia. Każde ćwiczenie możesz wykonywać wiele razy.
Niektóre ćwiczenia, tzw. otwarte, muszą być sprawdzone
przez nauczyciela (np. wypracowania). Na liście są one
oznaczone ikoną czapki.
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Otwieranie i wysyłanie ćwiczeń
Aby wykonać ćwiczenie, otwórz zawartość wybranego unitu, wybierz zestaw ćwiczeń, a następnie kliknij w ikonę ćwiczenia,
które chcesz wykonać.
Za pomocą strzałek w dolnej części ekranu możesz przejść do
poprzedniego lub następnego ćwiczenia. Możesz też wybrać
numer ćwiczenia.
Aby ponownie wykonać ćwiczenie, kliknij Reset activity.
Gdy skończysz wykonywać ćwiczenie, kliknij Submit answer.
W górnej części ekranu znajduje się przycisk Back to Unit,
umożliwiający powrót do zawartości unitu, oraz strzałki
służące do poruszania się między zestawami ćwiczeń.
W niektórych kursach w zestawach z ćwiczeniami
gramatycznymi na górze ekranu dostępny jest także przycisk
Grammar reference, umożliwiający wyświetlanie informacji
na temat konstrukcji gramatycznej, której dotyczy dany
zestaw ćwiczeń.

Po kliknięciu Submit answer pojawi się okno z Twoim
wynikiem, który automatycznie zapisze się w zestawieniu
wyników.
Kliknij Try again, aby zrobić ćwiczenie ponownie.
Kliknij Check answers, aby sprawdzić poszczególne
odpowiedzi.

W przypadku ćwiczeń otwartych otrzymasz stosowną
wiadomość, gdy nauczyciel sprawdzi i oceni takie ćwiczenie.

Aby zobaczyć ilość przyznanych punktów i ewentualne
komentarze, kliknij w link do ćwiczenia w wiadomości,
a następnie Read comments and scores.
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Podgląd odpowiedzi
Kliknij Check answers w oknie z wynikami, aby zobaczyć poprawne odpowiedzi do ćwiczenia i te, których Ty udzieliłeś.

P Oznacza, że Twoja odpowiedź jest prawidłowa.
O Oznacza, że Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa.

Aby zobaczyć poprawne odpowiedzi, musisz podjąć jeszcze
dwie próby wykonania ćwiczenia. Wtedy przycisk Show
correct answers stanie się aktywny.

Kliknij Show my answers, aby ponownie zobaczyć
odpowiedzi, których udzieliłeś.
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Podgląd wyników
Po wykonaniu ćwiczenia wynik zapisywany jest w Twoim zestawieniu wyników. Swoje wyniki możesz zobaczyć w kilku miejscach:
Na stronie głównej, pod ekranem startowym kursu podany
jest ogólny wynik dla całego kursu.

Na stronie głównej kursu podany jest wynik dla całości kursu
oraz dla poszczególnych unitów.

Na stronach poszczególnych unitów podany jest wynik dla
unitu, dla poszczególnych zestawów ćwiczeń oraz dla samych
ćwiczeń (w postaci wykresu).
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Wysyłanie i odbieranie wiadomości
Jako uczeń możesz wysyłać wiadomości do nauczyciela, do którego klasy należysz. Nie ma natomiast możliwości wysyłania
wiadomości do innych uczniów.
Aby przejść do skrzynki wiadomości, kliknij w nagłówek
Messages na stronie głównej. Możesz też kliknąć Menu,
a następnie wybrać Messages.

W celu wysłania wiadomości, kliknij New message. Aby
dodać adresatów, możesz zacząć wpisywać imię bądź
nazwisko wybranej osoby w polu To: lub kliknąć znak + na
końcu linijki i wybrać adresatów z listy.
Aby usunąć adresata, kliknij znak x obok jego nazwiska
w polu To:.
Treść wiadomości możesz formatować, używając pogrubienia,
kursywy i podkreślenia, dostępnych na dole okna.
W celu wysłania wiadomości kliknij przycisk Send na dole
okna.

Aby odpowiedzieć na wiadomość, otwórz ją w skrzynce
odbiorczej, a następnie kliknij Reply pod wiadomością lub na
pasku nad nią.
W celu usunięcia wiadomości kliknij Delete na pasku nad nią.
Wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Deleted, skąd
można ją trwale usunąć, klikając Delete na pasku nad nią.
Wiadomości można również wyszukiwać przy użyciu pola
Search.

Jeśli masz jakieś pytania, wejdź na stronę www.macmillan.pl/e-workbook lub napisz do działu pomocy technicznej na adres
helpdesk@macmillan.pl.
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