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Instrukcja instalacji i pobierania materiałów 

w aplikacji ePanel – Cyfrowa Biblioteka Nauczyciela 
 

 

WAŻNE INFORMACJE SYSTEMOWE 

 

Minimalne wymagania sprzętowe  

Do działania aplikacji ePanel potrzebne są:  

• Dla Windows – komputer, który jest w stanie uruchomić system operacyjny 

Windows 7 - 10. Konieczne jest posiadanie bibliotek .NET Framework 4.7 

(lub nowszych).  

• Dla Android – wersja systemu 6.0 - 9.  

• Dla iOS – wersja systemu 8 lub nowsza.  

 

Miejsce na dysku 

Zalecane jest min. 1 GB wolnej pamięci RAM. Pobierane komponenty i materiały 

zajmują od kilku KB do kilkuset MB. W przypadku pobierania większej liczby 

komponentów należy się upewnić, że używane urządzenie posiada wystarczającą 

przestrzeń dyskową.  

 

Połączenie z Internetem  

Podczas instalacji aplikacji ePanel konieczne jest połączenie z Internetem.  

 

Dostęp do konta na stronie www.pearson.pl  

Przed przystąpieniem do instalacji prosimy o upewnienie się, że mają Państwo 

aktywne konta na stronie www.pearson.pl. Jeśli nie, konieczna będzie rejestracja.  

 

Wybór przeglądarki internetowej  

Strona, z której pobierana jest aplikacja ePanel działa poprawnie na 

przeglądarkach: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. 

 

Konieczny Adobe Flash  

Proszę upewnić się, że mają Państwo zainstalowany Adobe Flash.  

 

Legalny i zaktualizowany system operacyjny  

Aby aplikacja mogła działać poprawnie, należy mieć legalne oraz zaktualizowane 

oprogramowanie.  

 

WAŻNE INFORMACJE O APLIKACJI  

 

• Możliwość wydruku dotyczy książek nauczyciela, testów, dokumentacji 

szkolnej i materiałów do kopiowania.  

• Nagrania audio można pobrać i zapisać w formacie mp3 na komputerze, 

pendrivie lub CD.  

• Aplikację można zainstalować maksymalnie na trzech urządzeniach. W 

uzasadnionych przypadkach, kiedy konieczne jest zainstalowanie aplikacji na 

nauczycielskich komputerach w każdej klasie, prosimy o kontakt z infolinią 

Pearson. 

• Infolinia wsparcia technicznego działa od poniedziałku do piątku w 

godzinach 10.00 – 18.00 pod numerem telefonu 22 306 07 79. 

• Zasady licencji i korzystania z aplikacji precyzuje regulamin.  

 

 

 

  

http://www.pearson.pl/
https://www.pearson.pl/regulamin-serwisu/
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Pobranie aplikacji  

1. Wejdź na www.pearson.pl, wybierz język angielski lub niemiecki, przejdź do 

Logowanie / rejestracja – po prawej stronie ekranu, na górnym pasku. Po 

zalogowaniu pojawi się okno profilowe oraz zakładką ePanel, na którą należy kliknąć. 

 

 
 

2. Po kliknięciu na ePanel pojawi się strona, na której należy kliknąć ’Pobierz aplikację’. 

 

 
 

3. Po kliknięciu ‘Pobierz aplikację’, w zależności od używanej przeglądarki pojawią się 

różne komunikaty (np. komendy ‘Run’ i ‘Save’), należy wybrać jedną z nich, a 

następnie informacja ‘Rozpoczęto pobieranie pliku’. Po wybraniu ‘Zapisz plik’, żadna 

informacja nie będzie się wyświetlać, a aplikacja będzie pobierana w tle.  

 

Następnie pojawią się prośby systemowe o wskazanie:  

• miejsca instalacji aplikacji ePanel na komputerze – można użyć ustawienia 

domyślnego lub podać inne wybrane przez siebie miejsce,  

• miejsca utworzenia skrótów do aplikacji ePanel – na pulpicie lub / i w menu start.  

 

Instalator sam zainstaluje wszystkie wymagane przez aplikację biblioteki zewnętrzne 

Microsoft. Na koniec instalacji ważne jest przeczytanie regulaminu i jego akceptacja. 

Po akceptacji regulaminu pojawi się okno logowania. Logujemy się za pomocą 

adresu mailowego oraz hasła – takich jak do serwisu www.pearson.pl. Po 

zalogowaniu nastąpi ostateczne wczytanie ePanelu i możliwe jest przejście do 

udostępnionych zasobów. 

http://www.pearson.pl/
http://www.pearson.pl/


 

3 
 

 

Dostęp do materiałów 

 

Jeśli nie posiadają 

Państwo dostępu do 

potrzebnych zasobów, 

należy przejść do strony 

poboru aplikacji ePanel i 

zamówić dostęp do 

wybranych materiałów 

poprzez formularz 

online, klikając na ikonę 

ZAMÓW DOSTĘP.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pobieranie materiałów  

Będąc w aplikacji ePanel, wybieramy typ szkoły, np. ‘Szkoła podstawowa’, następnie 

klikamy na okładkę interesującego nas kursu, następnie na poziom. Będąc w danym 

kursie i określonym już poziomie, wybieramy interesujący nas komponent poprzez 

kliknięcie na nazwę komponentu. W tym momencie rozpocznie się pobieranie wybranego 

materiału, którego postęp widoczny jest na ekranie monitora. Pobrane materiały dla 

danego kursu odznaczone są „ptaszkiem”. 

  

 
 

Zgrywanie plików audio w formacie MP3  

Po wejściu w dany materiał audio i kliknięciu u góry ekranu na przycisk ‘Przejdź do 

katalogu’, aplikacja kieruje nas do wszystkich nagrań. Można je przekopiować do 

dowolnego folderu, a następnie zgrać w formacie MP3. Szkolny informatyk będzie w 

stanie pomóc Państwu zapisać nagrania w innym formacie, jeśli szkolny odtwarzacz nie 

czyta plików mp3.  

 

Usuwanie pobranych komponentów  

Usuwanie pobranych komponentów odbywa się przez kliknięcie ikonki kosza widocznej 

przy pobranych już komponentach.  

 

Aktualizacje aplikacji  

Aplikacja wymagać będzie okresowej aktualizacji. W takim przypadku, przy próbie 

wejścia pojawi się komunikat o konieczności instalacji nowej wersji. Po kliknięciu tak, 

powinna ona przebiec automatycznie. W przypadku systemów o wysokim poziomie 

zabezpieczeń może się to jednak czasem nie udać. Wtedy należy pobrać nową wersję 

aplikacji z profilu nauczyciela na www.pearson.pl. 

http://www.pearson.pl/

