
 

 

 

 

Skrócony przewodnik dla uczniów 
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Spis treści 

 
 

 

 
 

1. Zanim przystąpisz do nauki 

Witamy w Przewodniku dla początkujących po MyEnglishLab. Przewodnik przeprowadzi cię przez etapy niezbędne do 

efektywnego korzystania z platformy MyEnglishLab. 

 

Zanim przystąpisz do nauki, sprawdź ustawienia przeglądarki, aby upewnić się, czy komputer jest gotowy 

do pracy z MyEnglishLab. https://www.PearsonELTSupport.com/CheckMyComputer 

 Uwaga: Do pracy z MyEnglishLab zaleca się używanie przeglądarki Mozilla Firefox lub Google Chrome. 

https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
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Będziesz potrzebować: 

1. Student Access Code (Kod dostępu ucznia): Będziesz potrzebować kodu dostępu ucznia, aby się zarejestrować i 

utworzyć konto. Jeżeli nie masz kodu dostępu ucznia, skontaktuj się ze swoją lokalną księgarnią, kup online, albo 

skontaktuj się z  lokalnym przedstawicielem handlowym Pearson. 

2. Adres e-mail: Na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji oraz wysyłane będą powiadomienia o 

aktualizacjach systemu. 

3. Your Instructor Course ID (Identyfikator kursu nadawany przez nauczyciela): Identyfikator kursu jest nadawany 

przez nauczyciela. Jeżeli pracujesz samodzielnie, nie będziesz go potrzebować. 

 

Wszystko gotowe? Zaczynamy!  

 

  

http://www.buymylab.com/
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
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2. Rejestracja 

 
Aby uzyskać dostęp do platformy MyEnglishLab, najpierw utwórz konto. Będziesz potrzebować kodu dostępu ucznia, aby się 
zarejestrować. W tej części przeprowadzimy cię przez proces rejestracji. 

 Uwaga: Jeżeli nie masz kodu dostępu ucznia, skontaktuj się ze swoją lokalną księgarnią, kup online, albo skontaktuj się z  lokalnym 

przedstawicielem handlowym Pearson. 

Aby zarejestrować swój kod dostępu:  

1. Przejdź do 

www.MyEnglishLabHelp.com/Register 

2. Kliknij Change Language (Zmień język), 

aby wybrać preferowany język. 

3. Wpisz swój Access Code (Kod dostępu) i 

kliknij Next (Dalej). 

4. Potwierdź rejestrację prawidłowego produktu i 

kliknij Next (Dalej).  

 

http://www.buymylab.com/
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
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5. Możesz utworzyć nowe konto albo zalogować 

się, jeżeli masz już konto Pearson. 

A. Rejestrujesz się po raz pierwszy? 

Kliknij Create (Utwórz), aby utworzyć 

nowe konto Pearson. 

LUB 

B. Już masz konto Pearson? 

Wprowadź istniejącą Username (Nazwę 

użytkownika) i Password (Hasło), a 

następnie kliknij Sign In (Zaloguj).  

6. Zapoznaj się z Umową licencyjną. Kliknij 

„Zgadzam się na warunki umowy licencyjnej”, 

a następnie kliknij Next (Dalej). 
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7. Wprowadź Personal Information (Dane 

osobowe) (adres e-mail, imię i nazwisko 

oraz instytucja). 

Uwaga: Możesz kontynuować rejestrację, nawet 

jeżeli twojej instytucji nie ma na liście. 

8. Wprowadź Account Information (Dane 

konta). 

A. Username (Nazwa użytkownika) 

musi zawierać co najmniej sześć 

znaków. Zalecamy wpisanie adresu e-

mail, co ułatwi zapamiętanie nazwy 

użytkownika. 

B. Password (Hasło) musi zawierać od 8 

do 32 znaków oraz co najmniej jedną 

cyfrę. 

Uwaga: Nie należy używać spacji, swojego 

nazwiska, samych cyfr ani swojej nazwy 

użytkownika. 

9. Kliknij Next (Dalej). 

10.Sprawdź wprowadzone dane, a następnie 

kliknij Finish (Zakończ). 

11.Kliknij Go to your product (Przejdź do 

swojego produktu). Jeżeli nie nastąpi 

automatyczne logowanie, wprowadź swoją 

nazwę użytkownika i hasło.  
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3. Dołączanie do kursu z nauczycielem 

Od swojego nauczyciela otrzymasz identyfikator kursu. W tej części dowiesz się, jak dołączyć do kursu z nauczycielem. Dzięki 

temu nauczyciel może śledzić twoje postępy, a tobie umożliwić dostęp do treści przydzielanych przez nauczyciela. 

Uwagi:  

● Jeżeli pracujesz samodzielnie (self-study), wystarczy się zalogować, aby rozpocząć naukę. Możesz dołączyć do kursu z nauczycielem 

później i przenieść swoje oceny z ćwiczeń. 

● Wykonane ćwiczenia ustne i pisemne w trybie samodzielnego uczenia się lub ćwiczenia będą oceniane tylko wtedy, kiedy przydzieli je 

nauczyciel.  
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Aby dołączyć do kursu z nauczycielem:  

1. Przejdź do 

www.MyEnglishLabHelp.com/login 

2. Wprowadź Username (Nazwę 

użytkownika) i Password (Hasło). 

3. Kliknij kartę Settings (Ustawienia). 

4. Kliknij Join a Course (Dołącz do kursu). 

5. Wprowadź Course ID (Identyfikator 

kursu) nadany przez nauczyciela. 

Uwaga: Przykładowy identyfikator kursu 

wygląda następująco: pprt-vast-tr99-by94 

6. Jeżeli dotąd uczyłeś(aś) się samodzielnie i 

zamierzasz teraz dołączyć do kursu z 

nauczycielem, kliknij Transfer previous 

practice scores (Przenieś wcześniejsze 

wyniki z ćwiczeń), aby przenieść swoje 

oceny do nauczyciela. 

7. Kliknij OK. 

 

4. Wykonywanie przydzielonych zadań 

 

Nauczyciel może przydzielić ci zadania. W tej części dowiesz się, jak wykonywać zadania. 

http://www.myenglishlabhelp.com/login
http://www.myenglishlabhelp.com/login
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 Uwaga: Zadanie utworzone dla ciebie przez nauczyciela pojawi się na kartach To Do List (Lista zadań), Calendar (Kalendarz) i 

Recent Activity (Ostatnie ćwiczenie). Nie ma możliwości otwarcia zadań z części Kurs.  

Aby wykonać zadanie: 

1. Kliknij kartę Home (Strona główna). 

2. Na karcie To Do List (Lista zadań) 

wyświetli się twoja lista zadań.  

3. Kliknij Open (Otwórz), aby otworzyć 

zadanie. 

 

Ikonki: 

●  (Przydzielony test) oznacza, że nauczyciel przydzielił ci test.  

●  (Przydzielone ćwiczenie) oznacza, że nauczyciel przydzielił ci ćwiczenie. 

5. Sprawdzanie swoich ocen 

 

Większość ćwiczeń i zadań oceniana jest automatycznie, zatem będziesz mieć natychmiastowy wgląd w swoje oceny w 

Gradebook (Dzienniku ocen). Jednak niektóre ćwiczenia, np. ustne i pisemne, muszą zostać ocenione przez nauczyciela. 
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Uwagi:  

● Zadania oceniane przez nauczyciela pojawią się w Gradebook (Dzienniku ocen) dopiero po sprawdzeniu przez nauczyciela.  

● Ćwiczenia ustne i pisemne wykonane w trybie samodzielnego uczenia się będą oceniane tylko wtedy, kiedy przydzieli je nauczyciel. 

Aby sprawdzić swoje oceny: 

1. Kliknij kartę Gradebook (Dziennik 

ocen). 

2. Wybierz swój kurs z rozwijanej listy 

Change course (Zmień kurs). 

3. Oceny wyświetlą się na karcie Data 

(Dane). 

4. Domyślny widok dziennika ocen to 

Assignment and Tests (Zadania i 

testy). Aby wyświetlić oceny z ćwiczeń 

praktycznych, wybierz opcję Change 

view (Zmień widok). 

 

 

 

6. Przegląd platformy 

 

HOME (STRONA GŁÓWNA)  

Na karcie Home (Strona główna) widoczne są trzy karty podrzędne – To Do List (Lista zadań), Calendar (Kalendarz) i 
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Recent Activity (Ostatnie ćwiczenie). 

 

1. Courses (Kursy): W tej części widoczne są najpopularniejsze produkty lub kursy, do których masz dostęp. 

2. View all course (Zobacz wszystkie kursy): Tutaj możesz przeglądać wszystkie kursy i produkty. Możesz także 

przeciągać i upuszczać kursy, aby zmienić ich układ. 

3. To Do List (Lista zadań): Na liście widoczne są nadchodzące przydzielone zadania i zdarzenia z kalendarza.  

4. Calendar (Kalendarz): Karta Kalendarz zapewnia znany już sposób przeglądania zdarzeń i ćwiczeń związanych z 
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kursami. 

5. Recent Activity (Ostatnie ćwiczenie): Ostatnie ćwiczenie umożliwia przegląd zdarzeń, które już miały miejsce i zadań, 

które zostały przesłane lub sprawdzone. Odnotowuje również działania, takie jak zmiany terminów lub zadań. 

6. Filtres (Filtry) (Showing/Change course – Pokaż/Zmień kurs): Umożliwia filtrowanie listy zadań. 

7. Assignment and Events List (Lista zadań i zdarzeń): Możesz kliknąć View more (Pokaż więcej) (A), aby rozwinąć 

listę.  

8. Open (Otwórz): Kliknij Open (Otwórz), aby otworzyć zadanie. 

9. See report (Zobacz raport): Kliknij See report (Zobacz raport), aby przejść do ekranu Assignment report 

(Raport z zadania) i uzyskać informacje o przesłanym zadaniu, w tym datę przesłania i ocenę. 

10. Expand details arrow (Rozwiń strzałkę szczegóły): Kliknij strzałkę, aby rozwinąć widok i wyświetlić szczegóły 

zadania. 
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COURSE (KURS)  

Karta Course (Kurs) umożliwia wyświetlenie treści kursu i dostęp do ćwiczeń praktycznych.  

1. Change course (Zmień kurs): 

Umożliwia przejście do innego kursu. 

2. Product Title (Nazwa produktu): 

Wyświetla nazwę i poziom produktu, 

z którego aktualnie korzystasz. 

3. Units (Rozdziały): Wyświetla 

dostępne rozdziały. 

4. eText (eTekst): Pojawia się ikonka, 

jeżeli produkt jest powiązany z eText 

(eTekstem) (podręcznikiem 

elektronicznym). Kliknij ikonkę, aby 

otworzyć eText (eTekst). 

5. Open (Otwórz): Umożliwia otwarcie 

ćwiczenia. 

6. Contents (Spis treści): Umożliwia 

wyświetlenie podrozdziałów i ćwiczeń 

w danym rozdziale. 
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GRADEBOOK (DZIENNIK OCEN)  

Karta Gradebook (Dziennik ocen) umożliwia dostęp do ocen i odnotowywanie postępów. 

1. Change course (Zmień kurs): Umożliwia 

przejście do innego kursu. 

2. Expand details (Rozwiń szczegóły): 

Umożliwia wyświetlenie dodatkowych 

informacji, takich jak liczba prób, liczba 

wykonanych ćwiczeń i czas poświęcony na 

ćwiczenia. 

3. Data (Dane): Wyświetla wyniki i oceny z 

kursu. 

4. Diagnostics (Diagnostyka): Umożliwia 

bieżący podgląd postępów pod kątem 

średnich wyników i Time on Task (czasu 

poświęconego na zadania). 

5. Change view (Zmień widok): Umożliwia 

łatwe filtrowanie ocen: Practice only 

(Tylko ćwiczenia praktyczne), 

Assignments only (Tylko zadania), 

Tests only (Tylko testy), Practice & 

tests (Ćwiczenia praktyczne i testy) 

oraz Assignments & tests (Zadania i 

testy). 

6. Markers (Zakładki): Umożliwiają 

sprawdzenie, które ćwiczenia zostały 
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wykonane.  

7. Filtering/Sorting 

(Filtrowanie/Sortowanie): Umożliwia 

filtrowanie ćwiczeń wg Last attempt 

(Ostatnia próba), First attempt 

(Pierwsza próba), Average score 

(Średni wynik) lub Highest score 

(Najwyższy wynik). 

8. Export (Eksport): Umożliwia eksport 

dziennika ocen z kursu do arkusza Microsoft 

Excel. 

 

MESSAGES (WIADOMOŚCI)  
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Karta Messages (Wiadomości) umożliwia komunikowanie się z nauczycielem i innymi uczniami z kursu.  

1. New message (Nowa wiadomość): 

Służy do nawiązywania kontaktu z 

nauczycielami lub innymi uczniami za 

pośrednictwem poczty e-mail. 

2. Inbox (Odebrane): Przechowuje 

otrzymane wiadomości. 

3. Sent messages (Wysłane 

wiadomości): Podgląd wysłanych 

wiadomości.  

4. Contact List (Lista kontaktów): 

Zawiera dane wszystkich uczniów i 

nauczycieli, z którymi możesz się 

kontaktować, jeżeli zostały 

udostępnione przez nauczyciela. 

 

 

 

 

 

SETTINGS (USTAWIENIA)  
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Karta Settings umożliwia zarządzanie kontem i wprowadzanie zmian w danych osobowych. 

1. My Courses (Moje kursy): Listy 

wszystkich kursów, do których 

dołączyłeś(aś).  

2. Personal Profile (Profil 

osobisty): Umożliwia 

wprowadzanie zmian w profilu 

konta, między innymi takich jak 

Password (Hasło), Country of 

Residence (Kraj zamieszkania), 

Time Zone (Strefa czasowa), 

Native language (Język 

rodzimy), Date Format (Format 

daty), Email (Adres e-mail) itp. 

3. Join a Course (Dołącz do 

kursu): Umożliwia dołączenie do 

kursu z nauczycielem.  

4. Add product (Dodaj produkt): 

Umożliwia dodanie kolejnego 

poziomu produktu do konta za 

pomocą kodu dostępu. 
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7. Potrzebujesz pomocy? 

 

Odwiedź https://support.pearsonelt.com, gdzie znajdziesz pomoc, materiały szkoleniowe, filmy 

instruktażowe wideo i wsparcie. 

 

https://support.pearsonelt.com/

