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Pobieranie i instalacja 

1. Instalator platformy Pearson Reader dla systemu Windows dostępny jest pod linkiem 

http://links.aggregion.com/client/windows/pearson/latest.  

Po pobraniu instalatora należy go uruchomić, klikając dwukrotnie na pobrany plik. 

 

2. W celu instalacji oprogramowania należy kliknąć przycisk Instalacja na ekranie 

instalatora (na zrzucie ekranu poniżej), a następnie postępować zgodnie 

z wyświetlonymi instrukcjami. 

 

 

 

3. Uwaga: Jeśli podczas procesu instalacji pojawia się błąd, może być konieczne 

tymczasowe wyłączenie osłon programu antywirusowego. W wielu programach 

antywirusowych taka opcja dostępna jest po kliknięciu prawym klawiszem myszy 

ikony, która znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu, na pasku zadań. Więcej 

informacji na ten temat znajdą Państwo na końcu tego dokumentu. 

 

4. Po instalacji konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. Wcześniej należy 

zapisać wszystkie wprowadzone zmiany i zamknąć wszystkie działające programy. 

 

 

UWAGA: Platforma Pearson Reader nie ma limitu instalacji, w odróżnieniu od aplikacji ePanel. 

Z tego powodu nie jest konieczne zwiększanie tego limitu, jeśli chcemy korzystać z Readera 

na większej liczbie urządzeń. 

http://links.aggregion.com/client/windows/pearson/latest
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Logowanie 
 

Po restarcie komputera możemy uruchomić aplikację Pearson Reader. Skrót do niej 

powinien znajdować się na pulpicie Windows. Jeśli tam go nie mamy, należy otworzyć 

menu Start, przejść do folderu Pearson Reader i uruchomić program za pomocą 

znajdującego się tam skrótu, jak na zrzucie ekranu poniżej: 

 

 

 

1. Zobaczymy okno logowania do aplikacji: 

 

 

2. Na tym ekranie możemy też wybrać język interfejsu aplikacji, korzystając z listy 

rozwijanej Język. Dostępne opcje to język polski i angielski. 
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3. Do programu Pearson Reader logujemy się za pomocą naszych danych (nazwy 

użytkownika i hasła) do ePanelu / strony pearson.pl. Jeśli ich nie pamiętamy, możemy 

zresetować nasze hasło, korzystając z opcji dostępnej na ekranie logowania Pearson 

Readera. Możemy też skorzystać ze strony 

https://iam.pearson.com/identity/#passwordReset/. 

 

4. Zostaniemy poproszeni o wyrażenie zgody na dostęp do naszego konta ePanel przez 

aplikację Pearson Reader. Klikamy Pozwól: 

 

 

5. Zobaczymy teraz główne okno aplikacji: 

 
 

Dostępne tytuły będą się różnić w zależności od tego, z jakich kursów Państwo korzystają. 

Dla uproszczenia, dalsze kroki zostaną pokazane na przykładzie serii English Class. 

https://iam.pearson.com/identity/%23passwordReset/
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Aktywacja kodu i pobranie ActiveTeach / eText 
 

1. Aby mieć możliwość pobrania oprogramowania ActiveTeach lub eText do 

interesującego nas kursu, potrzebujemy kodu aktywacyjnego, który znajduje się na 

okładce książki nauczyciela. W oknie Pearson Readera klikamy przycisk Aktywacja 

kodu (      ), a następnie do wyświetlonego okienka przepisujemy kod z okładki: 

 
 

Po kliknięciu przycisku Aktywuj powinniśmy zobaczyć informację o udanej aktywacji: 

 

 

 

Nowy tytuł zostanie dodany do naszej półki i będzie widoczny w głównym oknie aplikacji. 

 

UWAGA: Kody dostępu do wszystkich podręczników są jednorazowe. Nie ma konieczności 

aktywacji kodów na każdym urządzeniu. 

 

2. Możemy teraz pobrać oprogramowanie ActiveTeach. W tym celu przy miniaturce 

okładki interesującego nas tytułu klikamy przycisk Pobierz (       ), a następnie 

czekamy, aż dany tytuł zostanie pobrany na nasz komputer. Zakończenie pobierania 

będzie zasygnalizowane rozjaśnieniem się miniatury okładki tego tytułu, jak na 

ilustracji poniżej. Pobrane oprogramowanie uruchamiamy, klikając miniaturę okładki. 
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UWAGA: Jeśli na tym samym komputerze z Pearson Readera korzysta kilku użytkowników, 

bardzo ważne jest, aby po zakończeniu korzystania wylogować się z programu, co umożliwi 

nam zachowanie pełnej kontroli nad naszymi licencjami. 

Aby to zrobić, należy użyć opcji Wyloguj się, która dostępna jest w menu pod przyciskiem 

menu (       ) na górnym pasku aplikacji: 

 

 

 

Wylogowanie się zapobiega sytuacji, w której na naszym koncie inny użytkownik aktywuje kod 

dostępu. 

W kolejnej wersji Pearson Readera planowane jest dodanie informacji o zalogowanym 

użytkowniku wewnątrz okna aplikacji. 

Po aktywacji kodu do oprogramowania ActiveTeach lub eText obok miniaturki okładki 

zobaczymy następujące przyciski: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wyświetla informacje o tytule (poniżej, z boku): 

• datę wygaśnięcia licencji 

• liczbę wykorzystywanych licencji 

• informację, czy jest pobrane na urządzeniu 

pozwala odpiąć/przypiąć licencję na tytuł do 

urządzenia (przełącznik), bez przypiętej licencji nie 

można na danym urządzeniu korzystać z 

oprogramowania; 

po aktywacji i pobraniu nowego tytułu jego licencja 

jest domyślnie przypięta do urządzenia 

rozpoczyna lub przerywa (działanie przełącznika) 

pobieranie oprogramowania – bez pobrania tytułu 

nie można z niego korzystać na urządzeniu 

usuwa pobrany tytuł z Pearson Readera (jeśli go 

wcześniej pobraliśmy) 
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Przypinanie i odpinanie licencji 
 

Pearson Reader pozwala na korzystanie z jednego produktu ActiveTeach lub eText na 

maksymalnie trzech komputerach (z systemem Windows lub macOS) w tym samym czasie. 

Aby skorzystać z tej możliwości, wystarczy zainstalować platformę Pearson Reader na 

wszystkich maszynach, na których chcemy mieć dostęp do oprogramowania IWB, pobrać 

interesujące nas tytuły, a następnie w miarę potrzeb odpinać lub przypinać licencje i pobierać 

tytuły na kolejne urządzenia. W tym celu postępujemy następująco: 

1. Instalujemy Pearson Readera na komputerach zgodnie z instrukcją powyżej. 

2. Logujemy się na jednym z nich, aktywujemy kod dostępu, a następnie pobieramy 

oprogramowanie. 

3. Gdy dany tytuł pobierzemy na 3 maszynach (5 w przypadku tytułów do języka 

niemieckiego), limit przypiętych licencji zostaje wyczerpany. Nie będzie wtedy możliwe 

korzystanie z oprogramowania na nowym urządzeniu. 

4. Aby odpiąć licencję od jednego z urządzeń, w oknie aplikacji, przy miniaturze okładki 

interesującego nas tytułu klikamy przycisk Odepnij od urządzenia ( ), który zmieni 

się wtedy w przycisk Przypnij do urządzenia ( ). Miniaturka okładki zostanie 

przyciemniona, sygnalizując, że nie można korzystać z podręcznika do czasu 

ponownego przypięcia licencji. Wszystkie te zmiany ilustruje grafika poniżej: 

 

 

 

5. Na kolejnym (czwartym) urządzeniu, na którym chcemy korzystać z tytułu, logujemy 

się do Pearson Readera i klikamy przycisk Pobierz. 

6. Po pobraniu oprogramowania będzie ono dostępne do użytkowania. W zależności od 

potrzeb możemy teraz przełączać licencje pomiędzy urządzeniami. 

 

Uwaga: Podczas pobierania ActiveTeacha/eTextu na dodatkowych urządzeniach nie ma 

konieczności ponownego wpisywania kodu aktywacyjnego. Tak jak w przypadku normalnej 

instalacji, kod aktywujemy tylko jeden raz, bowiem licencje zostają przypisane do konta 

użytkownika, a nie do konkretnej maszyny. 
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Ponowne uruchomienie usługi Pearson Reader 
 

Jeśli napotkają Państwo problemy w działaniu aplikacji, przed kontaktem ze Zespołem 

Wsparcia Technicznego warto jest spróbować ponownie uruchomić usługę Pearson Reader w 

systemie Windows, która umożliwia poprawne działanie aplikacji. 

W tym celu należy: 

 

1. Zamknąć aplikację Pearson Reader. 

2. Wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Alt + Del na klawiaturze. 

3. Z wyświetlonego menu wybrać opcję Menedżer zadań. 

4. Przejść do karty Usługi. 

5. Znaleźć usługę o nazwie PearsonReaderAggService. 

6. Kliknąć tę usługę prawym klawiszem myszy i wybrać Uruchom ponownie. 

7. Zamknąć Menedżera zadań. 

8. Ponownie uruchomić Pearson Readera. 

 

Polecenie, którego szukamy w Menedżerze zadań możemy zobaczyć na zrzucie ekranu 

poniżej: 

 

 

 

Jeśli te kroki nie pomogą, prosimy o kontakt pod numerem 22 306 07 79 lub za pomocą 

formularza kontaktowego dostępnego  na stronie  

https://pearson-support.com/polishdigitalhelpdesk/. 

  

https://pearson-support.com/polishdigitalhelpdesk/
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Tymczasowe wyłączanie osłon antywirusa 
 

Jeśli podczas instalacji Pearson Readera napotkają Państwo błąd uniemożliwiający poprawną 

instalację tego programu, bardzo możliwe, że został on spowodowany przez działający w tle 

program antywirusowy. W celu przeprowadzenia poprawnej instalacji Pearson Readera może 

być konieczne wyłączenie antywirusa na czas instalacji Pearson Readera. Poniżej pokazujemy, 

jak to zrobić na przykładzie programów AVG oraz Avast. 

 

AVG: 

W prawym dolnym rogu ekranu odnajdujemy ikonę antywirusa i klikamy na nią prawym 

klawiszem myszy. Wyświetla się wtedy menu sterowania antywirusem (poniżej, po lewej). Aby 

wyłączyć jego osłony, należy kliknąć zaznaczony suwak (poniżej, po prawej): 

 

 

 

 

Avast: 

W prawym dolnym rogu ekranu odnajdujemy ikonę antywirusa i klikamy na nią prawym 

klawiszem myszy. Wyświetli się wtedy menu sterowania antywirusem, z którego wybieramy 

opcję Wyłącz do ponownego uruchomienia komputera. 

 

 

 

Po zakończeniu instalacji programu Pearson Reader należy z powrotem włączyć osłonę 

antywirusa, postępując w sposób podobny do opisanego powyżej.  
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Zmiana języka aplikacji 
 

Po zalogowaniu się do aplikacji mamy 

możliwość zmiany języka interfejsu Pearson 

Readera. Aby tego dokonać, należy kliknąć 

przycisk Pokaż menu ( ), z wyświetlonego 

menu wybrać opcję Ustawienia, a na 

następnym ekranie z listy rozwijanej Język 

aplikacji wybrać odpowiednią pozycję: 

 

 

Uzyskiwanie informacji o systemie Windows 
 

o Jeśli napotkali Państwo problemy, które będą chcieli zgłosić, poprosimy Państwa o 

podanie wersji systemu Windows, z którego Państwo korzystają. Aby to zrobić, 

należy na Pulpicie lub w menu Start systemu Windows odnaleźć ikonę o nazwie Mój 

komputer lub Ten komputer, kliknąć ją prawym klawiszem myszy i z 

wyświetlonego menu wybrać pozycję Właściwości. W nowo otwartym oknie 

zobaczą Państwo informacje o swojej maszynie. 

o Innym sposobem jest wybranie na klawiaturze kombinacji klawiszy logo 

Windows + R, co spowoduje wyświetlenie okienka Uruchom, wpisanie w to okienko 

msinfo32 i zatwierdzenie klawiszem Enter. Uruchomi się wtedy aplikacja Informacje 

o systemie, w której będą Państwo mogli znaleźć potrzebne dane. 

 

Wysyłanie logów (dzienników) aplikacji 
 

o W przypadku napotkania przez Państwa błędów w aplikacji możemy poprosić 

o wysłanie logów (dzienników) aplikacji Pearson Reader. 

o Można to zrobić albo bezpośrednio z aplikacji, albo z menu Start systemu Windows: 

o Wysyłanie z Pearson Readera – prosimy o kliknięcie przycisku Pokaż menu ( ) 

na górnej belce programu, wybranie z menu pozycji Ustawienia i kliknięcie 

przycisku Wyślij w części Logi. 

o Wysyłanie z Windows – w menu Start proszę przejść do folderu Pearson Reader 

i kliknąć pozycję Send logs. 

 


