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INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI
www.ebooki.nowaera.pl
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  WSTĘP
Aplikacja e-booki umożliwia korzystanie z 11 e-booków przygotowanych na podstawie 
najpopularniejszych serii podręczników Nowej Ery dla klasy pierwszej gimnazjum.
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Z e-bookami można pracować w wielu środowiskach. 
• Dzięki przeglądarkom internetowym

-  Internet Explorer w wersji 10 i wyższej,
-  Mozilla Firefox,
-  Chrome,
-  Safari na urządzeniach z systemem iOS,
e-booki dostępne są w portalu www.ebooki.nowaera.pl. 

• Można też zainstalować przeznaczoną na urządzenia z Androidem aplikację e-booki. 
Umożliwia ona dostęp do podręczników nawet wtedy, gdy urządzenie jest poza 
zasięgiem Internetu. Aplikację można pobrać z Google Play.

  REJESTRACJA
Rejestracja konta możliwa jest jedynie w portalu www.ebooki.nowaera.pl. Rejestracja 
jest darmowa.
Aby założyć konto, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie 
internetowej www.ebooki.nowaera.pl, podając tylko niezbędne dane. Dokończenie 
procesu rejestracji spowoduje kliknięcie linku aktywacyjnego otrzymanego na adres 
e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

  LOGOWANIE
Mając aktywowane konto, można zalogować się:
• do portalu na przeglądarce internetowej lub
• do aplikacji na urządzenia z systemem Android. 

Portal dostępny jest pod adresem www.ebooki.nowaera.pl. 

http://www.ebooki.nowaera.pl
http://www.ebooki.nowaera.pl
http://www.ebooki.nowaera.pl
http://www.ebooki.nowaera.pl
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Aplikacja na urządzenia z systemem Android musi być zainstalowana na urządzeniu 
mobilnym. Można ją pobrać z Google Play.

UWAGA
Rejestracja nowego konta jest możliwa jedynie  
na stronie internetowej www.ebooki.nowaera.pl

  AKTYWACJA E-BOOKA
Aktywację e-booka można przeprowadzić na dwa sposoby:

Sposób 1.
Jeśli wiadomo, do jakiej publikacji jest przyporządkowany kod otrzymany 
z Wydawnictwa Nowa Era, to wystarczy wskazaćodpowiednią okładkę zablokowanej 
publikacji, podać kod przypisany do tego konkretnego e-booka i nacisnąć przycisk 
Aktywuj. W przeciwnym wypadku użytkownik otrzyma informację o błędzie – Kod nie 
przynależy do danego e-booka.

http://www.ebooki.nowaera.pl
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Sposób 2.
Jeśli jest wątpliwość, czy kod otrzymany z Wydawnictwa Nowa Era jest 
przyporządkowany do danej publikacji, to należy wybrać przycisk Aktywuj zgórnego 
panelu menu. Może podać dowolny kod otrzymany z Wydawnictwa Nowa Era.  System 
sprawdza tylko ważność i poprawność kodu. Jeśli weryfikacja przebiegnie poprawnie 
to e-book zostanie odblokowany odblokowany. W przeciwnym wypadku użytkownik 
otrzyma informację o błędzie – Kod nie przynależy do danego e-booka.

 
W aplikacji na urządzenia z systemem Android przycisk Aktywuj dostępny jest 
w wysuwanym z lewej strony panelu bocznym.
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 Po wyświetleniu się tego ekranu należy podać kod i nacisnąć przycisk Aktywuj.

Należy pamiętać, że aby pracować z e-bookami w portalu bez przeszkód, trzeba mieć 
dostęp do Internetu. 
W przypadku aplikacji na urządzenia z systemem Android dostęp do Internetu 
jest niezbędny jedynie podczas logowania, aktywacji e-booka i jego ściągnięcia na 
urządzenie. Dalsza praca z e-bookiem na urządzeniach z systemem Android nie 
wymaga dostępu do Internetu.

Każdy z e-booków może przybierać jeden z pięciu stanów. Każdy stan reprezentowany 
jest przez inny symbol graficzny wyświetlany na okładce podręcznika.

E-book jest nieaktywowany.

E-book jest aktywowany i gotowy do pracy.

E-book jest aktywowany, ale wymaga pobrania na urządzenie. 
Symbol ten dostępny jest jedynie w aplikacji na urządzenia z systemem 
Android. Operacja wymaga podłączenia urządzenia do Internetu. 
Po pobraniu e-booka na urządzenie możliwa jest praca z e-bookiem  
poza dostępem do Internetu.

E-book wymaga aktualizacji.  
Symbol ten dostępny jest jedynie w aplikacji na urządzenia z systemem 
Android. Aktualizacja wymaga pobrania e-booka na urządzenie.  
Operacja wymaga podłączenia urządzenia do Internetu.

Wystąpił problem z e-bookiem.  
Należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
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  POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIA MOBILNE
W przypadku urządzeń mobilnych takich jak tablet niezbędne jest pobranie na nie 
danego e-booka. Aby móc pobrać e-book, musi być on najpierw aktywowany, a na 
okładce powinien pojawić się symbol gotowości do pobrania. 
 

Po wskazaniu palcem danego e-booka rozpocznie się ściąganie na urządzenie. 
Użytkownik może w każdej chwili zatrzymać pobieranie i wznowić je, kiedy znajdzie się 
np. w zasięgu lepszej dostępności do sieci wi-fi.
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  USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIE MOBILNEGO
Jeśli na urządzeniu mobilnym tymczasowo brakuje miejsca, możliwe jest usunięcie 
z niego aktywowanego i pobranego e-booka. 
Należy przez ok. 3 sekundy przytrzymać wybraną okładkę, aż do chwili, kiedy wyświetli 
się menu. Należy wybrać opcję Usuń. 

Okładka zmieni swój stan – e-book jest aktywny, wymaga pobrania. 
Kod aktywacyjny jest nadal ważny.

  NAWIGACJA W E-BOOKU
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1   Spis treści

Spis treści dostępny jest w dwóch postaciach: 
• na początku e-booka w formie zasobu interaktywnego oraz
• systemowego spisu treści dostępnego z przycisku panelu menu.

2   Przechodzenie pomiędzy ekranami

Przechodzenie między ekranami jest charakterystyczne dla środowiska, w którym 
e-booki są uruchamiane. 
W przypadku przeznaczonej na urządzenia mobilne aplikacji przechodzenie odbywa się 
za pomocą szybkich ruchów wykonywanych palcem. Ruch w lewo lub prawo przesuwa 
odpowiednio ekrany do tyłu bądź do przodu.
Na wszystkich urządzeniach, w których nie występuje panel dotykowy, dostępne są 
przyciski przechodzenia między ekranami umiejscowione na górnej belce.

3   Numer strony podręcznika papierowego oraz numer ekranu e-booka

W każdej chwili można odczytać numer ekranu e-booka oraz odpowiadający mu numer 
podręcznika papierowego.
• Górna wartość wskazuje numer strony podręcznika papierowego, pod jaką 

dostępna jest prezentowana treść.
• Dolna wartość pokazuje aktualny numer ekranu e-booka.
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4   Numeracja w ramach lekcji

Na górnej belce, pomiędzy przyciskami, dostępna jest numeracja ekranów w ramach 
danego tematu.
W prezentowanym powyżej przykładzie dostępne są 4 ekrany w ramach tematu 5. 
Praca z mapą w rozdziale I. Obraz Ziemi.

5   Powrót do poprzedniego ekranu

Aplikacja umożliwia powrót do poprzedniego ekranu, w momencie gdy zostanie 
wybrana jedna z poniższych akcji:
• wybranie linku wewnętrznego do innego ekranu,
• wskazanie pozycji w spisie treści,
• ręcznie wpisanie zadanego numeru ekranu.
Umożliwienie powrotu do poprzedniego ekranu polega na wyświetleniu w menu 
przycisku powrotu wraz z numerem ekranu, z którego nastąpił skok. Przycisk będzie 
widoczny tak długo, jak użytkownik będzie poruszał się po sąsiadujących ekranach (tj. 
nie wykona kolejnego przejścia).
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   AKTUALNOŚCI
W sekcji Aktualności prezentowane będą wszystkie nowości oraz ważne informacje 
odnoszące się do e-booków.

 

Z Aktualności dowiesz się o:
• dostępnej nowej wersji aplikacji,
• aktualizacji e-booków,
• dostępnych nowych e-bookach,
• proponowanych przez wydawnictwo wydarzeniach edukacyjnych
• innych kwestiach.
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  KONTAKT
Formularz kontaktowy pomoże w łatwy sposób skontaktować się z Nową Erą.

Formularz kontaktowy dostępny jest po zalogowaniu do aplikacji na przeglądarce 
internetowej.

  PROFIL
W każdej chwili użytkownik może zmienić swoje dane. Po kliknięciu w swoje imię 
i nazwisko:
 


