
kod dla słuchaczy: 

………………………………………

PONIŻEJ PODAJĘ PROCEDURĘ AKTYWACJI, KTÓRĄ NALEŻY 
zastosować przez UŻYTKOWNIKÓW SERWISU (uczniów i 
nauczycieli):

Sposób aktywacji: 

Prosimy pamiętać iż procedura aktywacji dostępu do platformy 
edukacyjnej wymaga podania kodu aktywacyjnego - najlepiej 
podczas zakładania konta nowego użytkownika w systemie.

Sposób aktywacji: Aby aktywować dostęp do serwisu Edumaster.pl
dla ucznia LUB nauczyciela należy 

wpisać - podczas rejestracji nowego użytkownika odpowiedni wyżej 
podany typ kodu: 

"uczniowski", jednakowy do wykorzystania WYŁĄCZNIE przez  
słuchaczy!

PROSIMY ponadto o rozważne posługiwanie się ww kodami aby 
nie zostały one przypadkowo "pomieszane/pomylone" 
"nauczycielski" z "uczniowskim" lub odwrotnie czy też 
udostępnione osobom postronnym!



W celu aktywacji dostępu do serwisu za pomocą kodu/ów 
aktywacyjnych :

1. proszę wejść na stronę nauka.edumaster.pl 

2. i wybrać przycisk "Zarejestruj się".

3. w polu "KOD organizacji" należy wpisać otrzymany w ramach 
uczestnictwa w projekcie kod aktywacyjny:

UWAGA: jest on INNY dla nauczyciela a INNY dla ucznia oraz

4. uzupełnić kolejne pola poprawnymi danymi dostępowymi:
- prawidłowy posiadany adres e-mail użytkownika
- Imię 
- Nazwisko 
- Hasło /musi zawierać min. 6 znaków/ 
- Powtórz hasło 

Zalecamy zaznaczyć następujące pole: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
od Wydawnictwa IDEA Sp. z o.o. informacji o nowościach dotyczących 
serwisu edumaster.pl"

Po poprawnej rejestracji nowy użytkownik zostanie przeniesiony do panelu
użytkownika, gdzie w zakładce "Materiały" otrzyma od razu możliwość 
korzystania z otrzymanych materiałów.

UWAGA: 
1 użytkownik ma prawo wykorzystać TYLKO JEDEN  RAZ

(odpowiedni dla jego roli) wyżej podany KOD AKTYWACYJNY w
ramach danego poziomu szkoły/projektu.



ALTERNATYWNA METODA aktywacji dostępu z wykorzystaniem 
KODU AKTYWACYJNEGO:

przydatna w przypadku rejestracji użytkownika "bez podania
prawidłowego kodu"

LUB 
dla nauczycieli już posiadających konto w systemie z innego ETAPU

projektu
LUB

w sytuacji posiadania kilku kodów np.: do 2 różnych typów szkół,

 
polega na:

1. zarejestrowaniu się na nauka.edumaster.pl (z użyciem kodu lub bez)

2. zalogowaniu się do panelu użytkownika swoim loginem i hasłem a
następnie...

3. w zakładce "Materiały" należy:

4. kliknąć na ikonę "+ DODAJ" znajdującą się w prawym górnym rogu

a 

5. w polu "Użyj kodu aktywacyjnego" podać kolejny POSIADANY PODANY
POWYŻEJ KOD DOSTĘPOWY a następnie zatwierdzić go przyciskiem

poniżej "DODAJ ZESZYT ĆWICZEŃ , KURS …"

Po prawidłowym wykonaniu tej czynności system udostępni użytkownikowi
dodatkowe treści zgodnie z użytym KODEM AKTYWACYJNYM I JEGO ROLĄ

W SYSTEMIE .   

W razie dalszych pytań proszę o kontakt.
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