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11..    WWSSTTĘĘPP  

1.1 O programie.  

O tym, jak ważna jest znajomość języka obcego (a najlepiej kilku) nikogo już, w dzisiejszych 

czasach, nie trzeba przekonywać. 

Powstało wiele narzędzi informatycznych wspierających naukę języków obcych. Są to zazwyczaj 

dość duże programy z zaimplementowanymi blokami tematycznymi. Dla osób pragnących 

sprawdzić znajomość słówek lub przyswoić sobie nowe, są to narzędzia nieadekwatne do potrzeb. 

Dlatego też opracowano program „MISTRZ SŁÓWEK. Aplikacja językowa", którego jedynym 

zadaniem jest rzeczywiste wsparcie użytkownika w nauce słówek. 

 

1.1.1 Przeznaczenie programu 

MISTRZ SŁÓWEK - Aplikacja językowa, to narzędzie intensywnie wspierające jego użytkowników 

w   rzeczywistej   nauce   słówek   obcojęzycznych.  Jest   to   doskonałe   narzędzie   również   

do weryfikowania znajomości słówek obcych. 

Aplikacja pozwala na naukę słówek: podstawowych, zaawansowanych    oraz specjalistycznych 

(branżowych). 

Przeznaczona jest tylko i wyłącznie do nauki słówek, przez co jest narzędziem prostym i 

przejrzystym. 

 

1.1.2 Dlaczego warto korzystać z programu MISTRZ SŁÓWEK. Aplikacja językowa ? 

Istnieje wiele programów przeznaczonych do nauki języka obcego. Istnieją również duże 

możliwości dotyczące korzystania z internetowych słowników językowych, pozwalających 

przetłumaczyć oraz odsłuchać dany wyraz. Każda forma wsparcia nauki języka obcego jest 

niezwykle istotna. 

Jednakże w obszarze nauczania słówek (jako elementu kluczowego nauki języka) istnieje pewien 

niedobór programowy. 

 

MISTRZ SŁÓWEK. Aplikacja językowa, poprzez dostosowanie do konkretnych potrzeb 

użytkownika stanowi najlepsze narzędzie do nauki słówek. 

 

PROCES UCZENIA / DOSKONALENIA ZNAJOMOŚCI SŁÓWEK jest bardzo prosty.  

Użytkownik samodzielnie: 

– określa tematy (lekcje) 
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– przypisuje słówka wraz z ich tłumaczeniem (zakres zazwyczaj ten, obowiązujący na zajęciach) 

– podłącza pliki dźwiękowe (lektor) 

Dysponując wyrazem polskim wraz z jego odpowiednikiem obcojęzycznym oraz jego brzmieniem 

fonetycznym może samodzielnie odsłuchiwać lektora, po czym powtarzać i nagrywać wymowę 

własną. Z czasem może porównywać nagrania obserwując w ten sposób swoje postępy w 

interpretacji fonetycznej wyrazu języka obcego. 

W trakcie pracy ze słówkami, użytkownik może zadecydować o statusie danego wyrazu uznając go 

za „trudny" lub „łatwy". O ponownej zmianie statusu decyduje użytkownik. Może zostać wykonana 

w każdej chwili. 

 

PROCES SPRAWDZANIA POSIADANEJ WIEDZY. 

Po zapoznaniu się ze słówkami, użytkownik wg własnego uznania (np. samopoczucia) może 

skonstruować swoje własne ćwiczenia, szyte na miarę swoich możliwości. Stopień złożoności 

ćwiczenia zależy od decyzji użytkownika (ilość słówek w ćwiczeniu, uwzględnienie wyrazów 

oznaczonych jako „trudne" lub uwzględnienie tylko i wyłącznie wyrazów „trudnych") Warto 

podkreślić, iż wielokrotne powtarzanie tych samych słówek (o wielokrotności decyduje 

użytkownik) powoduje, iż wyraz początkowo postrzegany jako trudny przestaje być takowym. 

Wówczas status danego słówka może zostać zmieniony. 
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W programie  „MISTRZ  SŁÓWEK.  Aplikacja językowa",     to  użytkownik decyduje  o 

poszczególnych tematach (lekcjach) oraz zawartych w nich słówkach. 

To on decyduje o formie i tempie nauki. 

Łatwość weryfikacji lub nauki słówka wraz z odsłuchaniem wymowy lektora oraz własnej 

(nawet tej udzielanej na przestrzeni czasu) stanowi największą zaletę programu. 
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1.2 Odbiorca programu. 

Program adresowany jest do wszystkich osób chcących nauczyć się słówek języka obcego. Obsłudze 

programowej podlegają każde słówka, np.: podstawowe, zaawansowane, specjalistyczne (branżowe). 

 

 

1.2.1 Odbiorca indywidualny. 

Program adresowany jest do wszystkich osób chcących nauczyć się lub sprawdzić znajomość 

słówek obcojęzycznych. 

 

Uczeń. 

Aplikacja stanowi doskonałe narzędzie do nauki języka obcego objętego podstawą programową 

szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wprowadzany zakres danych może odzwierciedlać językowe 

zajęcia szkolne. 

Uczeń wprowadza temat stanowiący odpowiednik lekcji języka obcego. Zgodnie z zakresem 

wprowadza również słówka oraz pliki dźwiękowe. Następnie uczy się danego zakresu słówek. 

Nabytą wiedzę sprawdza poprzez ćwiczenia, które sam konstruuje decydując m in. o ilości i 

trudności słówek w ćwiczeniu. 

Wykonane ćwiczenie, jasno i wyraźnie informuje ucznia o stopniu przyswojenia poszczególnych 

tematów. 

Dysponując pewnością w zakresie nauczonych słówek, uczeń podchodzi do lekcji spokojniej i 

mniej stresowo, co przekłada się na dalsze sukcesy w nauce. ☺   

Typ licencji: jednostanowiskowa lub „na użytkownika" 

 

Student. 

Aplikacja stanowi świetną pomoc dla studentów.   Przyswajany przez nich zakres słówek wynika 

zazwyczaj   z   kierunków   studiów   (prawnicze,   inżynieryjne,   architektoniczne,   budowlane, 

ekonomiczne, inne) 

Do poszczególnych tematów student przypisuje słówka  oraz pliki dźwiękowe. Następnie uczy się 

danego zakresu słówek. Nabytą wiedzę sprawdza poprzez ćwiczenia. Te z kolei, jasno i wyraźnie 

informują studenta o stopniu przyswojenia poszczególnych tematów. 

Dzięki ćwiczeniom student zyskuje pewność w zakresie przyswojonych słówek. A zadowolenie 

studenta to cenna rzecz. ☺ 

Typ licencji: jednostanowiskowa lub „na użytkownika" 

 

1.2.2 Odbiorca grupowy - szkoły językowe, kursy, inne. 

Niniejszy program stanowi świetne wsparcie dla szkół językowych prowadzących zajęcia grupowe 
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z nauki języka obcego. Wszechstronność licencji polega na dopuszczeniu możliwości korzystania: 

(a) z aplikacji w szkole językowej (licencja na stacje robocze: komputer /laptop)       i / lub 

(b) przez konkretnego kursanta / ucznia (licencja na użytkownika). 

 

Wykładowca wprowadza do programu lekcje (tzw. tematy), po czym przypisuje do nich słówka 

obcojęzyczne wraz z ich polskimi odpowiednikami. Następnie, do każdego słówka podłącza plik 

dźwiękowy prezentujący prawidłową jego wymowę (wymowa lektora). 

Tak przygotowane narzędzie udostępniane jest kursantom szkoły językowej. 

Powyższe, stanowi aktywny dodatek do materiałów szkoleniowych. Ułatwia przyswajanie 

poznawanego w trakcie szkolenia zakresu tematycznego słówek. 

Dzięki korzystaniu z aplikacji wymiernie podnoszona jest skuteczność szkolenia, albowiem 

każdy kursant ma możliwość nie tylko sprawdzenia stopnia przyswajanych słówek, ale również (i 

co najważniejsze) praktyczną ich naukę w tempie sobie właściwym. Dzięki plikom dźwiękowym 

(wymowa lektora + wymowa własna) wzrasta prawidłowość wymowy oraz znika skrępowanie 

użytkownika powodowane przeświadczeniem nieprawidłowej interpretacji fonetycznej. 

 

Powyższe wpływa na bezstresowość nauki, co z kolei skutkuje większą chęcią nauki języka. 

Kursant przekonuje się do skuteczności nauki języka a szkoła językowa zyskuje zadowolonego 

kursanta. ☺ 

 

 

1.3 Jak korzystać z programu. 

 

1.3.1 Wymagania sprzętowe. 

 

System operacyjny. 

Mistrz słówek. Aplikacja językowa przygotowany jest do pracy w systemie Windows 7   oraz 

wyższym. Program pracuje również w wersji niższej tj. Windows XP oraz Windows Vista, z tą 

różnicą, iż niektóre funkcje (jak np. wysyłanie zgłoszenia rejestracyjnego) wykonywane są przez 

system nieco dłużej. 

Wymagania dot. nagrywania i odtwarzania plików dźwiękowych. 

Aplikacja nie wymaga specjalnych rozwiązań technicznych. Koniecznym jest posiadanie karty 

dźwiękowej,    która   w   obecnych   komputerach   /   laptopach    stanowi   raczej    wyposażenie 

standardowe. 
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1.3.2 Uruchomienie programu. 

Uruchomienie aplikacji polega na: 

(a) zainstalowaniu aplikacji ........................................ [pkt. 6. Instalacja – str. 31] 

(b) załogowaniu się do aplikacji .................................  [pkt. 2.3. Logowanie. – str. 12] 

(c) zarejestrowaniu aplikacji ...................................... [pkt. 7. Rejestracja programu. – str. 33] 

 

1.3.3 Informacja uzupełniająca. 

Program działa w pełnej swojej funkcjonalności przez okres 14 dni (wersja trial) licząc od dnia jej 

zainstalowania. Po tym okresie wymagany jest zakup licencji. Proces rejestracji aplikacji 

przedstawiono w pkt. 7. Rejestracja programu. – str. 33). 
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22..    SSTTAARRTT  

 

2.1 Mistrz słówek. Aplikacja językowa. 

 

 
Aplikacja językowa to narzędzie intensywnie wspierające jego użytkowników w rzeczywistej nauce słówek 

obcych: podstawowych, zaawansowanych oraz specjalistycznych. 

Całość nauki odbywa się za pośrednictwem formularza (okna) głównego, którego widok przedstawiono 

powyżej. 

 

Mechanizm wprowadzania danych jest bardzo prosty i polega na:  

Krok 1: Wprowadzeniu tematu.  

Krok 2: Wprowadzeniu słówek tj.: 

– wprowadzeniu słówka w dwóch wariantach językowych (np. polskim i angielskim) 
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– podłączeniu pliku dźwiękowego (opcjonalnie, ale zalecane) 

– przypisaniu słówka do tematu 

 

Wprowadzenie tematu wraz ze słówkami powoduje, iż program staje się gotowym narzędziem do 

rozpoczęcia nauki i/lub utrwalania posiadanej wiedzy. 

 

2.2 Nauka. Informacja ogólna. 

 

2.2.1 Nauka z pominięciem rejestracji wyników. 

Sposób nauki lub utrwalania posiadanej wiedzy jest bardzo prosty i polega na: 

Krok 1:       Wybraniu Tematu 

Krok 2:       Uaktywnieniu (kliknięciu ) zakładki „Słówka" 

- wybraniu z listy konkretnego słówka 

- odtworzeniu słówka (w brzmieniu lektora) 

- nagraniu własnej wymowy słówka 

- porównaniu brzmienia lektora z nagraną wymową własną 

- oznaczeniu słówka jako trudnego (opcjonalnie) 

Krok 3:      Skonstruowaniu ćwiczenia wg potrzeb własnych 

- wskazaniu tematów, z których mają zostać pobrane słówka 

- określeniu maksymalnej ilości słówek w zestawie 

- określeniu, czy zestaw ma składać się ze słówek trudnych 

- uruchomieniu ćwiczenia 

Krok 4:       Monitorowaniu własnych osiągnięć 

- uruchomieniu wyników ćwiczeń w wersji ogólnej i/lub szczegółowej 

- wydrukowaniu wykonanych ćwiczeń (wersja ogólna i/lub szczegółowa) 

 

 

2.2.2 Nauka z rejestracją wyników. 

Sposób nauki lub utrwalania posiadanej wiedzy jest bardzo prosty i polega na:  

Krok 1:       Uaktywnieniu (kliknięciu ) zakładki „Ćwiczenia"  

Krok 2:       Skonstruowaniu ćwiczenia wg potrzeb własnych 

- wskazaniu tematów, z których mają zostać pobrane słówka 

- określeniu maksymalnej ilości słówek w zestawie 

- określeniu, czy zestaw ma składać się ze słówek trudnych 

- uruchomieniu ćwiczenia 

Krok 3:       Monitorowaniu własnych osiągnięć 
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- uruchomieniu wyników ćwiczeń w wersji ogólnej i/lub szczegółowej 

- wydrukowaniu wykonanych ćwiczeń (wersja ogólna i/lub szczegółowa) 

 

 

Szczegółowe  informacje  nt.  korzystania  z  programu  przedstawiono  w  dalszej   części  niniejszego 

dokumentu. 

 

 

 

 

2.3 Logowanie. 

 
 

Celem załogowania się do programu należy: 
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– wybrać z listy „Użytkownicy programu (login)" użytkownika 

– wprowadzić hasło  

– wybrać język  

a następnie uruchomić aplikację korzystając z opcji „Uruchom aplikację". 

 

 

Informacje dotyczące: 

� użytkownika testowego przedstawiono w pkt. 8.1.1 Użytkownik testowy. – str. 44 

� wprowadzania nowych użytkowników przedstawiono w pkt. 8.1.2Nowy użytkownik. – str. 44 

� wyboru języka przedstawiono w pkt. 8.2 Wybór języka. – str. 44. 
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33..    TTEEMMAATT  

 

3.1 Okno główne menu TEMAT. 

Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno główne z uaktywnioną zakładką Temat. 

Celem wprowadzenia nowego Tematu należy nacisnąć przycisk Nowy T.   po czym wypełnić pola: Lekcja 

Nr oraz Temat.  

 
 

3.2 Wprowadzanie danych. Znaczenie pól. 

 

�   Lekcja Nr 

Numer kolejny Tematu. Pole liczbowe. 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw,  Typ projektów: Bon na innowacje   

 

 
 

Mistrz słówek. Aplikacja językowa.  Dokumentacja użytkownika. Program chroniony prawem autorskim. 

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz 

 

strona 15 / 48 

 

W chwili wprowadzania nowego rekordu (tj. nowego tematu) program automatycznie ustala 

najwyższy wprowadzony dotychczas numer i wyświetla numer kolejny. Numer ten można zmienić 

samodzielnie jednakże, w zestawie tematów, nie może się on powtarzać. Pole Lekcja Nr służy do 

określenia kolejności wyświetlania tematów na liście o nazwie: Wykaz zarejestrowanych 

TEMATÓW. 

 

�   Archiwalny ? 

Pole informujące o aktualności Tematu. Pole typu Tak / Nie. 

Tak (pole wypełnione) oznacza, iż temat nie jest archiwalny. 

Nie (pole puste) oznacza temat aktywny (nie jest to temat archiwalny). W chwili wprowadzania 

nowego rekordu (tj. nowego tematu) program definiuje to pole jako puste czyniąc go Temat 

aktywnym.  

Pole Archiwalny ? służy do filtrowania (zawężania) listy tematów prezentowanych na liście o 

nazwie: 

Wykaz zarejestrowanych TEMATÓW. 

 

 

�   Temat 

Nazwa tematu. Pole tekstowe o maksymalnej długości 250 znaków. 

Zalecane jest stosowanie możliwie najkrótszej i najczytelniejszej nazwy (zwięzłość nazwy), gdyż 

stanowi ona kluczowy element aplikacji. 

Do  tematu  przypisywane  są  słówka,  wg  tematu  generujemy  zestawy  ćwiczeń.   Zbyt  długa  

lub niejednoznaczna nazwa tematu może okazać się uciążliwa w późniejszym stosowaniu. 

 

 

�   Opis 

Opis tematu. Pole tekstowe o maksymalnej długości 64.000 znaków. 

Pole to służy do opisania tematu głównego. Informacja ta wyświetlana jest w raporcie głównym. 

 

 

3.3 Edycja danych. 

Aby edytować TEMAT, który został już wprowadzony należy kliknąć na liście „Wykaz zarejestrowanych 

tematów". Po wykonaniu tej czynności lewa strona formularza zostanie wypełniona danymi ze 

wskazanego tematu (patrz pola: Lekcja nr, Archiwalny ?, Temat, Opis). Zawartość pól można 

zmodyfikować wg konieczności a następnie opcją „ZAPISZ" zapisać zmiany. 
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3.4 Znaczenie funkcji. 

 

 

Funkcja umożliwiająca powrót do okna 

poprzedniego jakim jest: Okno startowe 

(logowanie do programu) 

 

Funkcja umożliwiająca wprowadzenie nowego 

tematu. Po jej naciśnięciu funkcjonalność 

przycisku zostanie przełączona na powrót do 

poprzedniego tematu (Wróć ...) 

 

 

Ikona informująca o charakterze 

znajdującej się obok treści (charakter 

informacyjno-edukacyjny). 

 

Funkcja umożliwiająca powrót do uprzednio 

wyświetlanego tematu. Po jej naciśnięciu 

funkcjonalność przycisku zostanie przełączona 

na utworzenie nowego tematu (Nowy T.) 

 

 

Przycisk umożliwiający zamknięcie 

bieżącego okna. Aktywne zostanie tylko 

menu górne. 

 

Funkcja umożliwiająca usunięcie tematu. Uwaga: 

w przypadku gdy do danego tematu zostały 

przypisane słówka lub ćwiczenia temat nie może 

zostać usunięty. Aby móc wykonać powyższe 

należy usunąć elementy z nim powiązane (tj. 

słówek lub ćwiczeń) 

 

 

Funkcja umożliwiająca zakończenie 

pracy z programem (całkowite 

zamknięcie aplikacji) 

 

Funkcja umożliwiająca zapisanie tematu 

(nowego lub zmian w istniejącym). Zapisany 

temat zostanie wyświetlony w wykazie 

zarejestrowanych tematów. 
 

 

Funkcja umożliwiająca wydrukowanie tematu. 

Uwaga: Raport skorelowany jest z „Wykazem zarejestrowanych tematów" co oznacza, iż jego zawartość jest 

tożsama z w/w wykazem (zgodność zastosowanych filtrów). 
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44..    SSŁŁOOWWAA  

 

 

 

4.1 Okno główne menu SŁOWA. 

 

Kolejnym krokiem po wprowadzeniu TEMATÓW jest wprowadzenie SŁÓWEK, które przypisywane są do 

konkretnego Tematu. Wprowadzenie nowego słówka polega na wypełnieniu pól: Temat słówka (np. polski, 

angielski) i ich zapisaniu (przycisk zapisz). Elementem uzupełniającym jest podpięcie pliku dźwiękowego. 

Okno służące do wprowadzania słówek wraz ze sposobem korzystania przedstawiono poniżej.  
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Zakładki:  
1.  Temat 
2.  Słowa 
3.  Ćwiczenia  
  Wyniki 

Przyciski funkcyjne 
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Pole listy wyboru TEMAT 

Przycisk zamiany języka 

Lista słówek przypisanych do 
tematu: Szkoła / School 

Podłączenie pliku 
dźwiękowego.  
Ikona zmienna. 

Określenie czy słówko uważane jest za trudne.  

Przypisanie w/w słówka również do innego tematu.   
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4.2 Wprowadzanie danych. Znaczenie pól.  

 

���� Temat (pole listy wyboru) 

Wprowadzanie słówek możliwe jest tylko i wyłącznie w przypisaniu do konkretnego tematu. 

Wybranie tematu (pole listy wyboru) może odbywać się w dwojaki sposób:  

a) Pierwszym sposobem wskazania tematu, do którego przypisywane będą słówka, to wskazanie go 

jeszcze na poziomie zakładki „1. Temat”. Po zalogowaniu się do programu domyślnie uaktywniana jest 

zakładka: „1. Tematy” (patrz: pkt. 3.1. Okno główne menu TEMAT. - str. 14) . Z listy „Wykaz 

zarejestrowanych TEMATÓW”  należy wybrać (kliknąć myszą) temat, do którego mają być 

przypisywane słówka.   Następnie należy kliknąć zakładkę  „2. Słowa”.  Wykonanie powyższego 

spowoduje uaktywnienie okna „2. Słowa” wraz z wypełnionym już polem TEMAT. 

b) Drugim sposobem wskazania tematu to uaktywnienie zakładki „2. Słowa” poprzez jej kliknięcie. 

Następnie z pola listy wyboru „Temat” należy wybrać temat, do którego mają być przypisywane 

słówka.    

Uwaga: Lista wyboru „Temat” zawiera wszystkie tematy przypisane do aktualnie zalogowanego 

użytkownika. W przypadku dużej ilości tematów, dzięki możliwości zastosowania filtrów, 

wygodniejszym będzie stosowanie opcji a).   

 

 

���� Wprowadź słówka + przycisk funkcyjny „Zamiana języka”  

Uwaga: O słówkach mówimy w kontekście pary językowej. Oznacza to, że jeżeli wprowadzane jest słówko 

polskie to koniecznym jest wprowadzenie jego odpowiednika językowego (np. angielskiego).  

  

Po wskazaniu tematu należy wypełnić dwa pola dot. słówek. Ich etykiety (w omawianym przykładzie to  
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polski i angielski) definiowane są na poziomie 

logowania (patrz pkt. 8.2. Wybór języka. - str. 

44). Aby wprowadzić nowe słówko (a 

konkretniej: parę słów) należy nacisnąć 

przycisk: „NOWE SŁ.”   

W puste pola użytkownik wprowadza słowa 

zgodnie ze znajdującymi się obok etykietami.    

Uwaga: przyciskiem funkcyjnym „Zamiana 

języka” istnieje możliwość zamiany języka np. 

z opcji polsko-angielskiej na angielsko-polską.  

Z uwagi na powyższe należy szczególną uwagę 

zwracać na przedmiotowe etykiety, gdyż dla 

 

 
 

 

 tej samej opcji językowej może wystąpić układ zamienny, czyli: angielsko-polski lub polsko-angielski. 

Przypomnienie: Zmiana opcji językowej np. z polsko-angielskiej na polsko-niemiecką możliwa jest przy 

ponownym zalogowaniu do programu. 

 

Po wprowadzeniu słówek należy je zapisać korzystając z opcji zapisz.  

Zapisanie słówek spowoduje ich wyświetlenie na liście słówek.  

 

Wprowadzanie kliku znaczeń w odniesieniu do konkretnego słówka.  

Istnieje możliwość wprowadzenia kilku tłumaczeń danego słowa. W tym celu należy wprowadzić pierwszą 

poprawną kombinację. 

 

Kolejnym elementem, który należy wykonać to podłączenie pliku dźwiękowego. W tym celu użytkownik 

winien nacisnąć przycisk znajdujący się obok danego słówka. Element graficzny przycisku jest zmienny.  

W przypadku, gdy plik dźwiękowy nie został jeszcze podłączony przycisk przybiera postać nutki. W 

przeciwnym razie widnieje symbol wielokropka. 

  

 
 

 

 

 

 

Plik dźwiękowy został podłączony Brak podłączonego pliku dźwiękowego 
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Aby podłączyć plik dźwiękowy należy kliknąć ikonkę wielokropka znajdującą się obok interesującego 

nas słówka. Powyższe spowoduje uruchomienie systemowego explorera, za pośrednictwem którego 

należy wskazać plik, który ma zostać podłączony. Po wskazaniu lokalizacji źródłowej plik zostanie 

automatycznie przekopiowany do katalogu tematycznego danego użytkownika programu. O pomyślnym 

podłączeniu pliku dźwiękowego użytkownik poinformowany zostanie w formie wizualnej tj. w postaci 

zmiany graficznej ikonki (nutka).  

Uwaga: systemowy eksplorer uruchomiony zostanie również w przypadku braku odnalezienia przez 

program pliku dźwiękowego.  Usunięcie pliku odbywa sie poza programem dlatego też nie ma możliwości 

aktualizowania ikonki. W przypadku, gdy podłączane pliki  nie będą usuwane, ich działanie będzie 

prawidłowe.  

 

Przypisywanie słówek do różnych tematów.  

Zdarzają sie sytuacje, w których użytkownik odczuwa konieczność przypisania danego słówka do kilku 

tematów. W tej sytuacji należy przypisać słówko do jednego tematu, po czym, wskazać na liście: „Przypisz 

również do innego tematu” nazwę tematu, do którego owo słowo ma zostać przypisane. Następnie należy 

kliknąć przycisk „Przypisz”. Powyższe spowoduje przypisanie danego słówka do nowowskazanego tematu, 

przy czym z tematu pierwotnego słówko nie zostanie usunięte (następuje przekopiowanie danych, a nie 

ich przeniesienie). O zakończeniu przypisywania danych do nowego tematu użytkownik zostaje 

poinformowany stosownym komunikatem, a pole „Przypisz również do innego tematu” – czyszczone, tak 

aby użytkownik mógł wskazywać kolejne tematy. Jedno słówko można przypisać do wielu tematów.  

 

Lista słówek. 

Każde słówko przypisane jest do tematu. Jedno słówko można przypisać do wielu tematów. 

Funkcjonalność ta stanowi  ogromne ułatwienie dla użytkowników, gdyż wpływa bezpośrednio na łatwość 

i szybkość tworzenia kolejnych tematów.  

Wybierając temat wyświetlane są wszystkie słówka do niego przypisane.  

W przypadku, gdy użytkownik zamiast konkretnego jednego tematu wybierze „<wszystkie>” zostaną 

wyświetlone wszystkie wprowadzone słówka. Może się zatem zdarzyć, iż lista słówek zawierać będzie 

pozycje powtarzające się, tak jak to przedstawiono na rysunku poniżej.  
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Jest to sytuacja prawidłowa, gdyż słówko powtarzające się na liście zostało przypisane do kilku różnych 

tematów (w powyższym przypadku do dwóch tematów). Po wybraniu konkretnego tematu, słówko 

wyświetlane będzie tylko raz.  

Zastosowanie opcji „<wszystkie>” jest wygodne w przypadku, gdy użytkownik chciałby przypisać słówko 

do kolejnego tematu, a nie pamięta do którego tematu owo słowo zostało przypisane. Na liście słówka 

wyświetlane są w kolejności alfabetycznej. W przypadku powtarzających się wartości nie ma znaczenia, 

które słówko zostanie wskazane jako źródłowe dla 

tematu wskazanego w polu „Przypisz również do 

innego TEMATU”. W przypadku, gdy w w/w polu 

zostanie podany temat zawierający dane słówko 

użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat 

przedstawiony obok. Słówko nie zostanie dodane.  
 

Słówka trudne. 

Obok każdego słówka znajduje się checkbox umożliwiający użytkownikowi określenie, czy dane słówko 

uważa za trudne, czy też nie (pole zaznaczone oznacza TAK, pole puste – NIE).  

Definiowanie trudności słówek jest elementem indywidualnym i zmiennym. Dla początkującego 

użytkownika dane słówko może stanowić trudność w przyswojeniu, ale już pewnym czasie nauki to samo  

postrzegane będzie jako łatwe.  Dlatego też użytkownik sam decyduje o czasie aktualizacji statusu słówka 

(Tak – Trudnie; Nie – łatwe). Korzystanie z opcji „Trudne ?” jest elementem dość istotnym. Użytkownik 

wedle własnego uznania może skonstruować ćwiczenie składające się z różnych tematów, ale zawierające 

tylko i wyłącznie słówka posiadające status „Trudne”.  
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4.3 Znaczenie funkcji. 

Funkcje okna głównego „Słówka”  

 

 

Funkcja umożliwiająca powrót do okna 

poprzedniego jakim jest: Okno 

startowe (logowanie do programu)  
 

Funkcja umożliwiająca dodanie słówka.  

Zasada dodawania została przedstawiona w pkt. 

4.2. Wprowadzanie danych. Znaczenie pól. str. 20 

 

Ikona informująca o charakterze 

znajdującej się obok treści (charakter 

informacyjno-edukacyjny).  
 

Funkcja umożliwiająca wprowadzenie kilku 

znaczeń w odniesieniu do danego słówka np. osoba 

� person, men, individual.  

(dodaj kolejne słówko w danej parze) 

 

Przycisk umożliwiający zamknięcie 

bieżącego okna. Aktywne zostanie tylko 

menu górne.  
 

Funkcja umożliwiająca zapisanie pary słówek 

(zapisz nowy rekord, zapisz zmianę).   

Zapisana para zostanie wyświetlona w wykazie 

zarejestrowanych słówek.   

Uwaga: aby dodać kolejne znaczenie dla danego 

słówka należy skorzystać z opcji „DODAJ SŁ.”  

 

Funkcja umożliwiająca zakończenie 

pracy z programem (całkowite 

zamknięcie aplikacji)  
 

Funkcja umożliwiająca usunięcie pary słówek. 

Uwaga: Para słówek zostanie usunięta tylko i 

wyłącznie ze wskazanego tematu (jeżeli występuje 

w innych tematach to tam pozostanie). Jak w 

przypadku każdego usuwania danych, funkcję tą 

należy stosować rozważnie.     

 

Funkcja umożliwiająca wydrukowanie słówek.  

Uwaga: Raport skorelowany jest z listą słówek wyświetlanych zgodnie z wartością pola listy wyboru „Temat”). 
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Funkcje okna „Lista słówek”  

 

 
  

 

 

 

 

 
Licznik rekordów.  

 
Usunięcie  słówka. Uwaga: usunięcie powoduje  

 
Przejście do pierwszego rekordu w widocznym zestawie słówek (przejście do pierwszego słówka)  

 
Przejście do rekordu następnego  

 
Przejście do rekordu poprzedniego 

 
Przejście do rekordu ostatniego 

 
Edycja  pliku dźwiękowego. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie formularza przedstawionego ponizej.  

 

Przyciski funkcyjne „Listy słówek” 
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Wyraz obcojęzyczny z możliwością 
odtworzenia wymowy „lektorskiej” 

Przyciski funkcyjne umożliwiające podłączanie, 
odtwarzanie i zatrzymanie odtwarzanego pliku 
dźwiękowego 

Nagrane w trakcie 
nauki słówka.  

Przyciski funkcyjne umożliwiające nagrywanie, 
odtwarzanie i zatrzymywanie odsłuchiwanego 
pliku dźwiękowego  
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55..    ĆĆWWIICCZZEENNIIAA,,  WWYYNNIIKKII    

 

5.1 Okno główne menu ĆWICZENIA. 

Ćwiczenia to pewnego rodzaju testy sprawdzające zdobytą wiedzą. Jednakże w odróżnieniu od 

standardowych egzaminów, użytkownik sam może skonstruować ćwiczenie poprzez określenie ilości 

słówek oraz wskazanie tematów, z których owe słówka mają pochodzić. 

 

Celem uaktywnienia okna Ćwiczenia należy kliknąć na zakładce „3. Ćwiczenia". Wykonanie tej czynności 

skutkować będzie wyświetleniem okna przedstawionego poniżej. 

 

 
 

 

 
Filtry zawężające ilość tematów 
zgodnie z zadanymi kryteriami 

Maksymalna ilość słówek w ćwiczeniu 

Przycisk rozpoczynający ćwiczenie skonstruowane 
zgodnie ze wskazaniami użytkownika 
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���� Określenie ilości pozycji  w ćwiczeniu.   

Kolejną czynnością jaką winien wykonać użytkownik (po uaktywnieniu okna Ćwiczenia) to  określenie 

maksymalnej liczby słów, mających się znaleźć w konstruowanym ćwiczeniu.  Wprowadzana wartość musi 

zawierać się w przedziale od 1 do 100. Ilość zależna jest od samopoczucia użytkownika oraz czasu jaki 

może przeznaczyć na wykonanie ćwiczenia.  

 

 

���� Wskazanie tematów, z których mają być pobierane słówka.  

W oknie głównym „Ćwiczenia” prezentowana jest lista dostępnych tematów.  

Należy zauważyć, iż na liście „Wybierz temat do ćwiczenia” wyświetlane są tematy, do których przypisano 

słówka (tematy puste w tym zestawieniu zostały pominięte).   

 

Po określeniu ilości słówek w ćwiczeniu, użytkownik (poprzez kliknięcie pozycji na liście „Wybierz temat 

do ćwiczenia”) wskazuje TEMAT. Możliwym jest wskazanie jednego lub kilku tematów.  

Przy dużej ilości tematów pomocne mogą okazać się filtry zlokalizowane w dolnej części okna 

„Ćwiczenia”.  

 

Dodatkowo, użytkownik - wedle własnego uznania - może skonstruować ćwiczenie składające się z 

różnych tematów, ale zawierające tylko i wyłącznie słówka posiadające status „Trudne”.  

 

W przypadku chęci skonstruowania ćwiczenia ze słówek „trudnych” użytkownik:  

– zaznacza na liście tematy   

– zaznacza opcję „Oznacz jako Trudne”  

– określa maksymalną liczbę słów pobierana do zestawu testowego.  

Naciśnięcie przycisku „START: Rozpocznij ćwiczenie” uruchamia ćwiczenie.  

 

Skonstruowane ćwiczenie nie posiada ograniczeń czasowych, co oznacza, iż może być wykonywane w 

tempie określonym przez użytkownika. Istotą jest jakość udzielanych odpowiedzi, a nie czas.  
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5.2 Wyniki - zestawienie ogólne. 

Ćwiczenia podlegają automatycznemu zapisowi, a ze swoimi wynikami użytkownik może   się zapoznać 

poprzez raporty ogólne oraz raporty szczegółowe. 

Raport ogólny (statystyczny) informuje użytkownika o: czasie wykonywanego ćwiczenia, ilości pytań w 

nim zawartych oraz ilości udzielonych odpowiedzi w podziale na ilość poprawną oraz nieprawidłową. 

 

 
 

Zestawienie ogólne można wydrukować. 
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5.3 Wyniki – zestawienie szczegółowe. 

Aby zapoznać się z raportem szczegółowym należy kliknąć przycisk „Szczegóły”.  

 

 
 

Zostanie wyświetlone zestawienie prezentujące szczegółowe informacje nt. przeprowadzonego ćwiczenia.  

Użytkownik może sprawdzić  

– datę wykonania ćwiczenia  

– nazwę tematu, z którego pochodzi słówko  

– Tłumaczenie (oryginał)  

– Wpisane słowo tj. odpowiedź jaka udzielił użytkownik  

– Ocena + / -  (plus - w przypadku prawidłowej odpowiedzi lub minus, w przypadku odpowiedzi 

niepoprawnej.)   

 

Widok zestawienia szczegółowego przedstawiono poniżej.  

 
Zestawienie szczegółowe można wydrukować.  
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66..    IINNSSTTAALLAACCJJAA    

 

6.1 Wersja testowa. 

Informacja: 

– Program pracuje w wersji testowej przez okres 14 dni licząc od dnia instalacji.  

– W wersji testowej dostępna jest pełna funkcjonalność aplikacji językowej.  

– Po okresie testowym program wymaga rejestracji. 

– Ponowne korzystanie z aplikacji możliwe jest po wprowadzeniu klucza rejestracyjnego.  

 

 
 

 

Uwaga:  

– Po zakończeniu okresu testowego dane z programu nie są usuwane.  

– Wznowienie pracy aplikacji w oparciu o te same dane wymaga aktywacji produktu. 

– Rozpoczęcie pracy w oparciu o nowe dane wymaga ponownej instalacji programu (wystąpi wówczas 

proces nadpisywania danych).  

 

 

6.2 Instalacja programu. 

Rodzaj instalacji aplikacji jest dwuetapowy.  

Etap I:  W przypadku, gdy komputer, na którym ma działać aplikacja, nie posiada wersji RunTime 

użytkownik musi – przed zainstalowaniem samej aplikacji – zainstalować tzw. RunTime. W 

tym celu użytkownik powinien otworzyć katalog [1_Runtime] i uruchomić plik (poprzez 

dwukrotne kliknięcie myszą) o nazwie „ACCESSRT.MSI”. Wykonanie powyższego 

rozpocznie instalację Microsoft Office Access 2003 Runtime.  
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Wybranie opcji „Zainstaluj” rozpocznie proces instalacji. Użytkownik musi poczekać na 

kolejny komunikat przedstawiony poniżej.  

 

 

Następnie należy zaznaczyć chckbox 

polecenia „Sprawdź, w sieci Web są 

aktualizacje i dodatkowe składniki do 

pobrania” i nacisnąć opcję „Zakończ”.  

 

 

Po wykonaniu powyższego można przejść 

do etapu II.  

  

 

 

Etap II:  Po zainstalowaniu wersji Runtime, użytkownik winien otworzyć katalog [2_Aplikacja] i 

uruchomić plik (poprzez dwukrotne kliknięcie myszą) o nazwie AppLngSetup.exe 

Dalsze czynności należy wykonywać zgodnie z pojawiającą się na ekranie instrukcją. W 

trakcie instalacji program poprosi o podanie hasła instalacyjnego. Należy wpisać to, które 

podał administrator programu.  
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77..    RREEJJEESSTTRRAACCJJAA  PPRROOGGRRAAMMUU    

 

 

7.1 Rejestracja programu. Informacja ogólna. 

Aby móc pracować dłużej niż 14 dni (czas działania wersji testowej) należy zarejestrować aplikację 

językową.  

W tym celu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na formularzach rejestracyjnych.  

Proces rejestracji składa się z wymienionych poniżej czynności: 

A. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym użytkownik określa:  

A.1.  dane rejestrowe  

A.2. języki  

A.3. dane do faktury / paragonu  

B. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego lub zapisanie go na dysku celem późniejszego wysłania  

C. Otrzymanie klucza rejestracyjnego (w postaci pliku)  

D. Rejestracja  

D.1. Wczytanie pliku rejestracyjnego (lub ręczne wprowadzenie danych rejestracyjnych)  

D.2. Zarejestrowanie aplikacji (opcja: REJESTRUJ) 

E. Ponowne uruchomienie aplikacji.   

Aplikacja uruchamiana jest zgodnie z danymi zawartymi w otrzymanej licencji.  
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7.2 Rejestracja programu. 

 
 

Do przeprowadzenia rejestracji służy formularz „Rejestracja” wywoływany z poziomu menu górnego: 

Narzędzia � Rejestracja aplikacji.    

Informacja uzupełniająca:  

– W przypadku wygaśnięcia licencji lub okresu próbnego, formularz „Rejestracja” wyświetlany jest 

automatycznie po uruchomieniu programu.  

– W przypadku, gdy użytkownik posiada już klucz rejestracyjny przechodzi do kroku 2. W pozostałych 

rejestrację zaczyna od wypełnienia zgłoszenia rejestracyjnego, czyli kroku 1.  

 

Funkcje okna głównego „Rejestracja”  

 

  
 

Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego:  

Funkcja umożliwiająca wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego.  

Więcej informacji nt. wypełniania i wysyłania zgłoszenia rejestracyjnego przedstawiono w 

pkt. 7.2.1. Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego str. - 35 

 
 

 

Pobierz klucz z pliku: Funkcja umożliwiająca pobranie klucza rejestracyjnego z pliku. 

Alternatywą jest wypełnienie ręczne pól rejestracyjnych: Imię, nazwisko, nazwa firmy 

oraz klucz rejestracyjny. Uwaga: dane wprowadzane ręcznie muszą być identyczne z 

danymi podanymi w zgłoszeniu rejestracyjnym. 
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Zarejestruj: Funkcja umożliwiająca zarejestrowanie aplikacji.  

Więcej informacji nt wypełniania i wysyłania zgłoszenia rejestracyjnego przedstawiono  

w pkt. 7.2.1. Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego str. - 35 

  
 

Wyjdź z programu: Funkcja umożliwiająca zakończenie pracy z programem (całkowite 

zamknięcie aplikacji) 

 

Aby móc wysłać zgłoszenie rejestracyjne użytkownik powinien wypełnić pola znajdujące się na formularzu 

przedstawionym poniżej, który wywoływany jest poprzez kliknięcie na przycisku „Wypełnienie i wysłanie 

formularza rejestracyjnego”  

 

 

7.2.1 Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego.  

 

 

Funkcja umożliwiająca zapisanie dane w formularzu bez ich wysyłki.   

 

Funkcja umożliwiająca zamknięcie bieżącego okna aplikacji (bez zamykania programu).    

 

Widok formularza służącego do wypełnienia zgłoszenia rejestracyjnego oraz jego wysłania przedstawiono 

poniżej.   
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1.  Dane rejestrowe 

 

Imię Imię użytkownika licencji. 

Nazwisko Nazwisko użytkownika licencji. 

Nazwa firmy  Nazwa firmy użytkownika licencji.  

 

Informacja dodatkowa:  

(a) pola: „Imię” oraz „Nazwisko” mogą pozostać puste, o ile wypełnione zostanie pole:  „Nazwa 

firmy”.  

(b) pola: „Imię” i „Nazwisko” użytkownika i/lub „Nazwa firmy” wyświetlane są na raportach oraz 

oknach głównych aplikacji językowej, dlatego też przy ich wprowadzaniu należy zachować 

szczególną staranność  

(c) zmiana w/w pól wymaga wygenerowania nowego klucza rejestracyjnego   

(d) dane z w/w pól uwzględniane są w procesie generowania klucza aktywacyjnego 

(rejestracyjnego) 

Kod rejestracyjny  

Kod rejestracyjny, to kod którym posługiwać się będzie użytkownik w kontaktach dot. rejestracji 

aplikacji oraz zarządzania licencjami.  

Jest to pole mieszane (tekst i/lub liczby) o maksymalnej długości 25 znaków.  
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Adres email (zwrotny)  
Adres e-mail, na który wysłane jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz 

wygenerowany numer licencji. Należy zatem podać prawdziwy adres e-mail.  

Liczba użytkowników 

Liczba użytkowników aplikacji językowej.  

Uwaga: w przypadku, gdy ilość użytkowników wprowadzonych do aplikacji językowej przekracza 

wielkość podaną w zgłoszeniu rejestracyjnym pogram automatycznie usuwa ostatnio zdefiniowanego 

użytkownika.  

 

2.  Języki 

 

Aplikacja językowa umożliwia doskonalenie wielu języków. Ich uaktywnienie odbywa sie na poziomie 

rejestracji programu. Aby aktywować dany język należy zaznaczyć go na liście „2. Języki”, a odznaczyć te, 

którymi użytkownik nie jest zainteresowany.  

Proces rejestracji uwzględnia rodzaje zamówionych języków, dlatego też po ich wyborze należy sprawdzić 

poprawność dokonanego wyboru. Zmiana języka wymaga wygenerowania nowej licencji. 

Po zarejestrowaniu programu zamówione języki będą widoczne podczas logowania do programu w polu:  

Logowanie w polu: Wybierz język.   

 

 

języki zgłoszone podczas rejestracji.  języki uaktywnione po przeprowadzeniu rejestracji. 
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3.  Podaj dane do faktury / paragonu. 

 

W trakcie rejestracji użytkownik powinien wybrać rodzaj dokumentu finansowego potwierdzającego 

zdarzenie gospodarcze jakim zakup aplikacji językowej. W zależności od decyzji użytkownika może to być 

faktura VAT lub paragon.  

 

 
 

W celu otrzymania dokumentu finansowego użytkownik powinien wypełnić pola znajdujące się na 

formularzu przedstawionym powyżej.  

 

Dokument finansowy [DF] Określenie rodzaju dokumentu wystawianego dla zamawiającego.  

Zgoda na wysłanie DF 

droga elektroniczną 

Opcja: Tak / Nie  

Zgoda zamawiającego aplikację na otrzymanie dokumentu finansowego drogą elektroniczną. W 

przypadku wyrażenia zgody, koniecznym jest wypełnienie pola: „email”.  

Imię 

Imię osoby występującej o wystawienie dokumentu finansowego.  

Uwaga: w/w wartość nie jest tożsama z polem zamieszczonym na formularzu Dane rejestrowe: Imię  

(imię użytkownika licencji). 
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Nazwisko 

Nazwisko osoby występującej o wystawienie dokumentu finansowego.  

Uwaga: w/w wartość nie jest tożsama z polem zamieszczonym na formularzu Dane rejestrowe: 

Nazwisko (Nazwisko użytkownika licencji). 

Pełna nazwa firmy 

Nazwa firmy jaką należy umieścić na dokumencie finansowym.  

Uwaga: w/w wartość nie jest tożsama z polem zamieszczonym na formularzu Dane rejestrowe: 

Nazwa firmy (Nazwa firmy użytkownika licencji). 

NIP NIP firmy / osoby (pole wymagane)  

REGON REGON – pole opcjonalne  

KRS  Numer KRS – pole opcjonalne, o ile dotyczy.  

EDG  Numer EDG – pole opcjonalne, o ile dotyczy.  

Adres do faktury  
Należy wypełnić Adres, który zamieszczany będzie na fakturze. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

przedrostek poprzedzający nazwę ulicy (np. ul., Al. lub Pl.)    

Adres do wysyłki  

Ta część adresowa winna zostać wypełniona, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy życzeniem 

zamawiającego jest aplikację jest wysłanie dokumentu finansowego drogą tradycyjną na adres inny 

niż podany jako „Adres do faktury”. 

email Adres elektroniczny, na który ma zostać wysłana elektroniczna postać dokumentu finansowego.  

 

 

7.2.2 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego.  

 

4.  Wyślij zgłoszenie rejestracyjne. 

Przed wysłaniem zgłoszenia rejestracyjnego zamawiający aplikację powinien się upewnić, czy dane 

zawarte w zgłoszeniu są poprawne. Na ich podstawie generowany jest klucz rejestracyjny.  Zmiana 

jakiegokolwiek  elementu (np. języka, ilości użytkowników), będzie wymagała ponownej rejestracji 

produktu.  

 

Kolejnym elementem wymagającym sprawdzenia jest dostępność łącza internetowego. 

 

Przypadek 1  Przypadek 2 
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W przypadku braku łącza internetowego, 

wysłanie zgłoszenia nie powiedzie się, o 

czym zamawiający zostanie poinformowany 

komunikatem: „Brak połączenia z siecią. 

Wysłanie formularza nie jest możliwe”.    

 
 
 
 

 

W przypadku utraty połączenia w trakcie wysyłania 

emaila program wyświetli komunikat systemowy 

uzupełniony o zalecenie dot. sprawdzenia połączenia 

internetowego.   

Oba w/w przypadki oznaczają, iż zgłoszenie rejestracyjne nie zostało wysłane. 

 

Do wysłania zgłoszenia służy przycisk: 4. Zgłoszenie rejestracyjne.  

 

Po jego naciśnięciu zgłoszenie wysyłane jest automatycznie 

emailem do dystrybutora programu „Mistrz słówek. Aplikacja 

językowa” (adres email: officeapplng@gmail.com).  

 
 

O pozytywnym wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego zamawiający informowany jest komunikatem 

przedstawionym obok oraz informacją wyświetlaną w stopce formularza o treści: „Formularz 

rejestracyjny został wysłany”.  

 

Dodatkowo, na adres emailowy 

zamawiającego wysyłane jest 

potwierdzenie wysłania 

zgłoszenia rejestracyjnego.  

 

 

Od: officeapplng [officeapplng@gmail.com]  

Temat: Potwierdzenie wysłania formularza rejestracyjnego 

(nie odpisuj na ten mail). 

 

To jest automatyczne potwierdzenie wysłania formularza 

rejestracyjnego aplikacji AppLng. 

 

Nie odpisuj na ten mail.  

 

Informacje zostały wysłane: 20 stycznia 2015 14:09:31. 

 

Uwaga: w zależności od posiadanego sprzętu, jakości łącza internetowego oraz wersji systemu 

operacyjnego, proces wysyłania emaila waha się w granicach od 5 sek. do 3,5 min.  Ważnym jest, aby 

przed wykonywaniem dalszych czynności poczekać na komunikat informujący o zakończeniu wysyłania 

zgłoszenia rejestracyjnego.  
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Dalsze czynności dot. wprowadzenia klucza rejestracyjnego – patrz pkt. 7.3. Otrzymanie klucza 

rejestracyjnego. str. - 41 

 

 

7.2.3 Zapisanie zgłoszenia rejestracyjnego na dysku.  

 

5.  Zapisz zgłoszenie rejestracyjne na dysku, aby wysłać później. 

Istnieje możliwość zapisania wygenerowanego zgłoszenia rejestracyjnego w postaci pliku zewnętrznego 

celem późniejszej wysyłki. Domyślnie plik zapisywany jest w lokalizacji, w której zainstalowana została 

aplikacja.  O dokładnym miejscu zapisania pliku, osoba go zapisująca, informowana jest stosownym 

komunikatem, wyświetlanym po zakończeniu czynności zapisywania pliku. Użytkownik może zmienić 

lokalizację pliku.  

Plik wygenerowany za pomocą funkcji: „Zapisz zgłoszenie rejestracyjne na dysku, aby wysłać później” 

należy wysłać na adres email: officeapplng@gmail.com. 

 

 

7.3 Otrzymanie klucza rejestracyjnego.  

W ciągu 24 godz., licząc od chwili otrzymania zgłoszenia rejestracyjnego, na wskazany w zgłoszeniu 

rejestracyjnym adres e-mail, zamawiający powinien otrzymać klucz rejestracyjny.  

Otrzymany emailem plik należy przekopiować na dysk  zapamiętując miejsce jego zapisu (może to 

być lokalizacja aplikacji lub lokalizacja pliku wygenerowanego za pomocą funkcji „Zapisz zgłoszenie 

rejestracyjne na dysku, aby wysłać później”).  

O wczytanie tego pliku użytkownik zostanie poproszony w procesie rejestracyjnym: „Pobierz klucz z 

pliku”.  

 

 

 

 

 

7.4 Rejestracja aplikacji. 

Dysponując kluczem rejestracyjnym zamawiający / użytkownik może przystąpić do  rejestracji aplikacji. 

Czynność tą może wykonać na dwa sposoby.  

Pierwszym sposobem jest wpisanie ręczne wszystkich wymaganych danych.  
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Imię Imię użytkownika licencji. 

Nazwisko Nazwisko użytkownika licencji. 

Nazwa firmy  Nazwa firmy użytkownika licencji.  

Klucz rejestracyjny Klucz rejestracyjny otrzymany emailem.  

 

Uwaga: istotnym jest, aby wszystkie wprowadzane ręcznie dane były identyczne z informacjami podanymi 

w zgłoszeniu rejestracyjny. Jakakolwiek niezgodność danych spowoduje brak możliwości zarejestrowania 

aplikacji.  

 

Drugim sposobem jest skorzystanie z opcji: „Pobierz klucz z pliku”.  Plik otrzymywany przez 

zamawiającego emailem jest wynikiem zgłoszenia rejestracyjnego (patrz pkt. 7.3. Otrzymanie klucza 

rejestracyjnego. str. - 41).  

Jest to zdecydowanie prostsza forma  rejestracji aplikacji, gdyż minimalizuje możliwość niepoprawnego 

wprowadzenia danych rejestracyjnych.  
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Sposób ten polega na:  

– wybraniu opcji „Pobierz klucz z pliku, 

– wskazaniu (na dysku) pliku zawierającego klucz rejestracyjny. Wykonanie powyższego spowoduje 

automatyczne wczytanie danych rejestrowych (wypełnienie pól: imię, nazwisko, nazwa firmy, klucz 

rejestracyjny) 

– kliknięciu na przycisku „ZAREJESTRUJ”.   

 

Program dokona rejestracji produktu, a o zakończeniu procesu rejestracyjnego poinformuje stosownym 

komunikatem.   

 

Po zarejestrowaniu produktu: „Mistrz Słówek. Aplikacja językowa” koniecznym jest jej ponowne 

uruchomienie.      

  

 

7.5 Aktywacja programu.   

Klucz rejestracyjny generowany jest w oparciu o dane zgłaszane w formularzu rejestracyjnym i 

przypisywany jest do danego komputera. W sytuacjach generowania kluczy rejestracyjnych zbiorczych 

może się zdarzyć, iż wymaganym będzie aktywowanie produktu w oparciu o posiadaną już licencję.  
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88..    AADDMMIINNIISSTTRRAACCJJAA    

 

8.1 Użytkownicy. 

 

8.1.1 Użytkownik testowy. 

Po zainstalowaniu programu i jego uruchomieniu, zostanie wyświetlone okno logowania, na którym 

będzie widnieć użytkownik testowy o przedstawionych poniżej parametrach.   

Dane użytkownika testowego:  

� użytkownik testowy ................................ TestAppLng7 

� hasło ....................................................... Test 

 

Po wybraniu użytkownika oraz podaniu hasła należy wybrać język (patrz pkt. 8.2. Wybór języka. str. - 44)  

 

8.1.2 Nowy użytkownik. 

Celem wprowadzenia nowego użytkownika należy z formularza głównego  wybrać opcję „Nowy 

użytkownik” po czym wypełnić pola: 

– nazwa użytkownika,   

– hasło,  

– potwierdzenie hasła,   

a następnie (korzystając z opcji „Zapisz użytkownika”) zapisać dane.  Opcją „powrót do okna logowania” 

należy wrócić do głównego okna logowania, gdzie na wykazie „Użytkownicy programu (login)” widnieć 

będzie nowowprowadzony użytkownik.  

 

 

8.2 Wybór języka. 

Jednym z istotnych elementów w procesie logowania jest wskazanie języka, wybieranego z listy o nazwie: 

„Wybierz język”  

 
Zawartość w/w listy zależna jest od języków podanych podczas rejestracji i dla różnych użytkowników 
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może być inna. 

Poprawne wskazanie języka jest ważne, gdyż w dalszej pracy, program posługiwać się będzie wybranym 

tutaj językiem (np. angielskim). Zmiana języka wymaga ponownego zalogowania się do aplikacji.  

Jeden użytkownik może korzystać z wielu języków.  

  
 

 

 
99..    MMEENNUU  GGÓÓRRNNEE    

 

Menu górne zlokalizowane jest w górnej części okna programu MISTRZ SŁÓWEK. APLIKACJA 

JĘZYKOWA.  Uaktywniane jest kontekstowo, w zależności od rodzaju otwartych formatek tematycznych. 

Oznacza to, że – do czasu zamknięcia danej formatki tematycznej – może być ono nieaktywne.  

 

 
 

 

9.1 Menu górne: PLIK. 

 

9.1.1 Zaloguj. 

Opcja umożliwiająca zalogowanie do programu.  

Więcej informacji na temat logowania przedstawiono w pkt. 2.3. Logowanie. str. 12  

 

9.1.2 Zakończ. 

Opcja umożliwiająca całkowite zamknięcie programu.  

 

 

 

9.2 Menu górne: APLIKACJA. 

 

9.2.1 Tematy lekcji. 

Opcja umożliwiająca pracę związaną z TEMATAMI zajęć.  

Więcej informacji w zakresie TEMATÓW przedstawiono w pkt. 3. 
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9.2.2 Słowa. 

Opcja umożliwiająca pracę związaną ze słówkami przypisanymi do poszczególnych tematów zajęć.  

Więcej informacji w zakresie SŁÓWEK przedstawiono w pkt. 4. 

 

9.2.3 Ćwiczenia. 

Opcja umożliwiająca pracę związaną z ćwiczeniami.  

Więcej informacji w zakresie ĆWICZEŃ przedstawiono w pkt. 5. 

 

9.2.4 Wyniki. 

Opcja umożliwiająca zapoznanie się z wynikami ćwiczeń.  

Więcej informacji w zakresie WYNIKÓW przedstawiono w pkt. 5. 

 

 

 

9.3 Menu górne: NARZĘDZIA. 

 

 

9.3.1 Rejestracja aplikacji.  

Opcja umożliwiająca zarejestrowanie produktu.  

Więcej informacji na temat procesu rejestracji produktu  przedstawiono w pkt. 7.4 

 

 

9.3.2 Formularz zgłoszeniowy.  

Opcja związana z rejestracją produktu.  

Więcej informacji na temat procesu rejestracji produktu  przedstawiono w pkt. 7.2 

 

 

9.3.3 Zmiana hasła.  

Istnieje możliwość zmiany własnego hasła. W tym celu należy z menu górnego: Narzędzia, wybrać 

opcję: Zmiana hasła. W nowootwartym formularzu (rysunek poniżej)  
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należy podać stare hasło, po czym wprowadzić nowe hasło i potwierdzić je wpisując drugi raz to 

samo nowe hasło. Program, po sprawdzeniu zgodności i poprawności danych, zmieni hasło, o 

czym poinformuje użytkownika stosownym komunikatem. Nowe hasło obowiązywać będzie po 

ponownym uruchomieniu programu.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, program nie zmieni hasła, a o przyczynie 

poinformuje właściwym komunikatem.  

  

 

 

 

9.4 Menu górne: OKNO. 

 

 

9.4.1 Minimalizuj. 

Opcja umożliwiająca zminimalizowanie okna aplikacji (zrzucenie na pasek) .  

 

9.4.2 Przywróć. 

Opcja umożliwiająca przywrócenie pierwotnych rozmiarów okna programu.  

 

9.4.3 Maksymalizuj. 

Opcja umożliwiająca zmaksymalizowanie rozmiarów okna programu.  

 

 

 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw,  Typ projektów: Bon na innowacje   
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9.5 Menu górne: INFO. 

 

 

9.5.1 Pomoc. 

Opcja umożliwiająca uzyskanie dodatkowych informacji nt. programu  MISTRZ SŁÓWEK. 

APLIKACJA JĘZYKOWA..  

 

9.5.2 Informacja o programie. 

Informacja o programie: wersji aplikacji oraz właścicielu aplikacji.    

 

 

 


