
Instrukcja instalacji oprogramowania do podręcznika „New Total English 
Starter” oraz rozwiązania problemów kompatybilności z nowszymi 
wersjami systemu Windows. 

1. Oprogramowanie dołączane do kursu „New Total English” jest przeznaczone do pracy w 

systemach Windows XP/Vista/7, Mac OSX 10.4 lub nowszym oraz Ubuntu 8.10 lub nowszym. 

Oprogramowania może nie działać na nowszych wersjach systemu Windows jednak jest 

możliwe zainstalowanie tzw. łatki (ang. patch), która umożliwi uruchomienie 

oprogramowania, choć nie gwarantujemy, że uda się to w każdym przypadku z uwagi na 

ingerencję w działanie systemu Windows innych programów (np. antywirusowe) i podmianę 

sterowników systemowych. 

2. Jeżeli nie zainstalowali Państwo wcześniej oprogramowania z płyty dostarczonej z 

podręcznikiem, to proszę włożyć płytę „Total English Starter ActiveBook” do napędu i 

dokonać instalacji. Jeżeli program instalacyjny nie uruchomił się automatycznie, to proszę 

wejść w Eksploratorze systemu Windows do zawartości płyty, a następnie przejść do katalogu 

DATA i uruchomić plik Install.exe. 

 
3. Mogą Państwo wybrać dwa sposoby instalacji („Install” instaluje całe oprogramowanie z 

danymi na dysku komputera, „Run From Disk” instaluje tylko część oprogramowania na 

komputerze i do jego użycia za każdym razem należy mieć płytę instalacyjną w napędzie 

komputera). Rekomendujemy wybór pierwszej możliwości, to jest pełną instalację na dysku 

twardym komputera: 

 



4. Należy następnie zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej i nacisnąć przycisk „Next”. 

 
5. Następnie należy potwierdzić folder (katalog), w którym będzie zainstalowane 

oprogramowanie. Radzimy pozostawić domyślną lokalizację, a także zapamiętanie nazwy i 

ścieżki dostępu do tego folderu. Domyślnie oprogramowanie jest instalowane w folderze 

„C:\Program Files (x86)\Pearson\New Total English\Total English Starter ActiveBook”. 

Następnie prosimy nacisnąć przycisk „Next”. 

 
6. W kolejnym kroku potwierdzają Państwo utworzenie folderów w Menu Start systemu 

Windows klikając przycisk „Next” w okienku. 

 
7. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie dotychczasowych wyborów poprzez kliknięcie przycisku 

„Next”. 

 



8. Poniższe okienko jest wyświetlane podczas procesu kopiowania plików z płyty CD na dysk 

twardy komputera. 

 
9. Po zakończeniu instalacji wyświetli się okno z komunikatem: 

 
10. Po kliknięciu przycisku „Finish” powinno uruchomić się zainstalowane oprogramowanie. 

 
11. Niestety w nowszych systemach Windows (wersje 8, 8.1 oraz 10) zdarzają się sytuacje, że 

oprogramowanie nie działa poprawnie i nie da się uruchomić. W związku z tym prosimy o 

zainstalowanie pliku z poprawką oprogramowania. 

12. W celu pobrania łatki proszę w przeglądarce internetowej wpisać adres 

„https://pearson.box.com/s/yir782bz76m9d47g748uoyim1b3ek9dy” i pobrać plik 

START_PC.exe na dysk twardy komputera (należy kliknąć przycisk „Download” znajdujący się 

w dwóch miejscach na tej stronie oznaczonych na poniższej ilustracji czerwonymi strzałkami). 

 

https://pearson.box.com/s/yir782bz76m9d47g748uoyim1b3ek9dy


13. Następnie należy w Eksploratorze Windows odnaleźć folder (katalog), do którego zostało 

zainstalowane oprogramowanie z płyty dostarczonej z podręcznikiem (patrz punkt 5. 

niniejszej instrukcji). 

 
14. W oknie z folderem „Total English Starter ActiveBook” znajduje się plik START_PC.exe (w 

niektórych systemach może być wyświetlany jako START_PC bez rozszerzenia .exe). Prosimy 

o zmianę nazwy tego pliku na START_PC_OLD poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na 

tym pliku i wybranie pozycji „Zmień nazwę” (do zmiany nazwy mogą być potrzebne 

uprawnienia administratora, co należy potwierdzić w okienku z ostrzeżeniem systemu 

Windows, które może się wyświetlić tak jak na przykładzie). 

 
15. Następnie po zmianie nazwy tego pliku prosimy o skopiowanie pobranego pliku 

START_PC.exe do folderu z oprogramowaniem. Domyślnie jest to folder „C:\Program Files 

(x86)\Pearson\New Total English\Total English Starter ActiveBook”. Przy przenoszeniu pliku 

może pojawić się komunikat o wymaganych uprawnieniach administrator. Należy w tym 

przypadku kliknąć na przycisk „Kontynuuj”. 

 



16. Po skopiowaniu/przeniesieniu pliku oprogramowanie powinno się już uruchomić poprawnie, 

czy to poprzez wybór ikony z pulpitu systemu Windows, czy wybierając program „New Total 

English Starter ActiveBook” z menu Start w systemie Windows. 

            
17. Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji oprogramowania po skopiowaniu poprawionego 

pliku może pojawić się ostrzeżenie jak na poniższej ilustracji. Sugerujemy, żeby usunąć 

znacznik w opcji „Zawsze pytaj przed otwarciem tego pliku”, dzięki czemu okno z 

komunikatem nie będzie wyświetlane przy ponownym uruchomieniu. 

 

18. Teraz oprogramowanie powinno dać się uruchomić bez problemów. 

 
19. Jeżeli nadal napotykają Państwo problemy prosimy o kontakt z naszą linią pomocy 

technicznej po adresem pearsonsupport.helpserve.com. 

http://pearsonsupport.helpserve.com/

