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Zapraszamy do eTextu 
New English Adventure 1

Program New English Adventure 1 Teacher’s eText przeznaczony jest do wykorzystania z tablicą 
interaktywną. Program zawiera cały materiał dostępny w wersji papierowej podręcznika 
i zeszytu ćwiczeń, wzbogacony o ćwiczenia interaktywne, nagrania audio do lekcji i do testów, 
nagrania wideo, gry, kolorowanki, historyjki obrazkowe oraz materiały dla nauczyciela – testy 
i arkusze do kopiowania.

Uruchamianie oprogramowania
Windows
Po umieszczeniu płyty w napędzie komputera aplikacja powinna uruchomić się automatycznie. 
Jeżeli opcja automatycznego uruchamiania jest na danym komputerze wyłączona, należy 
kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę płyty DVD w folderze Mój komputer, a następnie 
wybrać opcję Instaluj.

Uruchamianie z płyty
Po uruchomieniu się instalatora należy najpierw zaakceptować warunki umowy licencyjnej  
(w przeciwnym razie instalacja zostanie przerwana), a następnie kliknąć przycisk Uruchom 
z płyty.

Instalacja
Po uruchomieniu się instalatora należy najpierw zaakceptować warunki umowy licencyjnej  
(w przeciwnym razie instalacja zostanie przerwana), a następnie kliknąć przycisk Instaluj, wybrać 
katalog, w którym aplikacja ma zostać zainstalowana, oraz potwierdzić utworzenie skrótu na 
pulpicie, na pasku szybkiego uruchamiania i w menu Start. Po kliknięciu przycisku Instaluj 
program zostanie zainstalowany z wybranymi opcjami. Zakończenie kopiowania plików zostanie 
potwierdzone wyświetleniem komunikatu o udanej instalacji.

Po zainstalowaniu program można uruchomić, klikając ikonę skrótu umieszczonego na pulpicie 
lub wybierając New English Adventure 1 eText z menu Start.

Mac OS X
Po włożeniu płyty do napędu CD/DVD należy uruchomić okno Findera i kliknąć na ikonę dysku 
DVD, a następnie na ikonę Click_to_start. Po zaakceptowaniu warunków umowy licencyjnej 
aplikacja eText zostanie uruchomiona.

Uruchamianie z płyty
Po uruchomieniu się instalatora należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej  
(w przeciwnym razie instalacja zostanie przerwana), a następnie wybrać przycisk Uruchom z płyty.

Instalacja
Aby zainstalować eText na komputerze z systemem OS X, należy zawartość płyty skopiować do 
nowo utworzonego katalogu na dysku twardym. Następnie, korzystając z Findera należy odnaleźć 
wśród skopiowanych zasobów plik Click_to_start i kliknąć jego ikonę dwukrotnie. Po zaakceptowaniu 
umowy licencyjnej, aplikacja eText zostanie uruchomiona. Aby ułatwić uruchamianie aplikacji 
w przyszłości, można utworzyć skrót do pliku myPearsoneBook. Aby utworzyć skrót wystarczy 
zaznaczyć plik myPearsoneBook i wybrać polecenie menu Plik > Utwórz skrót. Utworzony skrót 
można przenieść na biurko lub do Docka, przeciągając go w wybrane miejsce.
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Nawigacja po programie
Po uruchomieniu programu ukazuje się jego główne okno:

Widoczne są w nim:

1. Pasek narzędzi

2. Menu główne (panel folderów)

3. Obszar roboczy

1. Pasek narzędzi
Przyciski dostępne na pasku narzędzi zależą od wybranego widoku eTextu.
W programie dostępne są dwa widoki: widok podstawowy – domyślny, dostosowany do pracy 
z eTextem na ekranie komputera – i widok tablicy interaktywnej, ułatwiający pracę z tablicą 
interaktywną. Widoki można przełączać za pomocą przycisków            i          .

Widok podstawowy
Pasek narzędzi umożliwia pracę z zawartością eTextu.
Szczegółowe zastosowanie narzędzi opisane jest w poniższej tabeli:

ostatnio odwiedzona strona eTextu

poprzednia strona eTextu

następna strona eTextu

możliwość wpisania numeru strony, do której chcemy przejść (przejście 
po naciśnięciu klawisza Enter). Numer strony z zeszytu ćwiczeń należy 
poprzedzić literami AB, np. AB13.

widok jednej/dwóch stron w obszarze roboczym

3



4

strzałka – umożliwia wybór ikon

rączka – umożliwia przesuwanie wyświetlonej strony eTextu w pionie  
i poziomie

powiększanie widoku strony

zmniejszanie widoku strony

wybór stopnia powiększenia (od 50 do 300%)

dopasowanie strony do szerokości monitora

dopasowanie strony do ekranu monitora

ukrycie/wyświetlenie łącz do zawartości interaktywnej (przełącznik)

przejście do widoku dla tablicy interaktywnej

W widoku tablicy interaktywnej dostępne są następujące narzędzia:

 wyświetlenie/ukrycie menu głównego (panelu folderów)

przełączenie do widoku podstawowego

wyświetlenie paska ustawień, który zawiera następujące przyciski: 

powrót do ostatniej odwiedzonej strony 

wyświetlenie/ukrycie łącz do ćwiczeń interaktywnych 

wyświetlenie eTextu w trybie jednej/dwóch stron 

przesunięcie paska narzędzi – dół ekranu/prawa/lewa strona

zmniejszenie widoku strony 

powiększenie widoku strony 

dostosowanie wyświetlanej strony eTextu do ekranu monitora 
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wyświetlenie paska narzędzi do rysowania 

pióro

rysowanie kształtów (prostokąt, koło, linia prosta)

wymazanie narysowanych kształtów 

strzałka – umożliwia wybór ikon

rączka – umożliwia przesuwanie widoku strony w pionie i poziomie 

poprzednia strona

następna strona

możliwość wpisania numeru strony, do której chcemy przejść (przejście po 
naciśnięciu klawisza Enter). Numer strony z zeszytu ćwiczeń należy poprzedzić 
literami AB, np. AB13.

2. Menu główne
Foldery (1) umożliwiają dostęp do zawartości eTextu.
Materiał w folderach może być dodatkowo pogrupowany w podfoldery (2).
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W celu uzyskania dostępu do zawartości folderu (1), należy kliknąć przycisk z jego nazwą.
W celu uzyskania dostępu do zawartości podfolderu (2), należy dwukrotnie kliknąć ikonę z jego 
nazwą.

W menu głównym znajdują się następujące foldery:

Table of Contents – spis treści, który zawiera następujące podfoldery:
•	 Pupil’s Book – elektroniczna wersja podręcznika
•	 Activity Book – elektroniczna wersja zeszytu ćwiczeń

Flashcards –  karty obrazkowe ułatwiające zapamiętanie słownictwa z poszczególnych 
rozdziałów

Stories –  historyjki obrazkowe z poszczególnych rozdziałów wraz z narracją audio

Games – gry do poszczególnych rozdziałów
•	 Memo
•	 Doorbuster
•	 Wordmaze
•	 Guess the word

Video clips – materiał wideo i kolorowanki z poszczególnych rozdziałów
•	 	Clips –  fragmenty filmów Disney·Pixar z komentarzem lektora  

dopasowanym do poziomu językowego uczniów
•	 Photocopiables – materiały do kopiowania z bohaterami filmów Disney·Pixar

Posters – plakaty do poszczególnych rozdziałów

Photocopiables 
•	 Teaching notes – notatki dla nauczyciela
•	 	Photocopiables –  materiały do kopiowania: wycinanki-kolorowanki,  

materiały do wykorzystania w okresie bezpodręcznikowym,  
arkusze do pracy na lekcjach

Tests – testy sprawdzające i materiały pomocnicze dla nauczyciela
•	 Teaching notes – informacje, jak przeprowadzać testy
•	 Tests – testy do poszczególnych rozdziałów
•	 Extra Adventure tests – dodatkowe testy
•	 Acknowledgements – stopka redakcyjna
•	 Audio – nagrania do testów

Help – dostęp do pliku pomocy eTextu
•	 Instrukcja	obsługi eTextu, zawierająca informacje, jak pracować z programem.

3. Obszar roboczy
W obszarze roboczym wyświetlana jest zawartość eTextu – strony z wybranego folderu wraz  
z ikonami umożliwiającymi uruchomienie zasobów (np. ćwiczeń interaktywnych, gier, 
materiałów do wydruku etc.).
W widoku tablicy interaktywnej, po najechaniu kursorem myszy na obszar ćwiczenia, zostaje 
on otoczony czerwoną ramką, wskazując na możliwość powiększenia tego obszaru do wielkości 
ekranu.
Aby zamknąć otwarty w ten sposób ekran, należy kliknąć na przycisk            (Exit Zoom Mode), 
znajdujący się u dołu paska wyświetlonego po lewej stronie ekranu.
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Materiał interaktywny

W celu uzyskania dostępu do interaktywnej zawartości eTextu należy kliknąć na odpowiednią 
ikonę widoczną w obszarze roboczym.

Ikony	i	uruchamiane	przez	nie	zasoby:

materiał audio

ćwiczenie interaktywne

materiał wideo

gry
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Odtwarzaczem można sterować za pomocą następujących przycisków:

  włączenie/wstrzymanie odtwarzania

zatrzymanie odtwarzania

zamknięcie odtwarzacza

Materiał audio
Kliknięcie na ikonę         obok ćwiczenia uruchamia odtwarzacz audio.

Odtwarzacz ma następujące przyciski:

  włączenie/wstrzymanie nagrania

zatrzymanie odtwarzania

  włączenie/wyłączenie dźwięku

zamknięcie odtwarzacza

Za pomocą suwaka znajdującego się z lewej strony odtwarzacza można przewinąć nagranie. 
Suwak ze strony prawej steruje głośnością.

Materiał audio może znajdować się także wewnątrz poszczególnych ćwiczeń – okno odtwarzacza 
wygląda wtedy następująco:
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Materiał wideo
Kliknięcie na ikonę          uruchamia odtwarzacz wideo.

Odtwarzacz ma następujące przyciski

włączenie odtwarzania

wstrzymanie odtwarzania (pauza)

zatrzymanie odtwarzania

zamknięcie odtwarzacza

 wyświetlenie filmu na pełnym ekranie/ 
powrót do wyświetlania w oknie
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Ćwiczenia interaktywne
Kliknięcie na ikonę    uruchamia ćwiczenie interaktywne. Ćwiczenia takie uruchamiane 
są w domyślnej dla danego komputera przeglądarce internetowej – w nowym oknie 
lub na nowej karcie. Ćwiczenia interaktywne umożliwiają wprowadzanie odpowiedzi 
i sprawdzanie ich poprawności.

Ćwiczeniami można sterować przy pomocy następujących przycisków:

uruchomienie odtwarzacza audio

(obok luki) wyświetlenie poprawnej odpowiedzi

sprawdzenie odpowiedzi – program wyświetla informację zwrotną,  
czy udzielona przez użytkownika odpowiedź jest poprawna (      ),  
czy błędna (      )

usunięcie błędnych odpowiedzi po sprawdzeniu ich za pomocą przycisku 
Check Answers

(na dole ekranu) wyświetlenie w lukach wszystkich poprawnych odpowiedzi

zresetowanie ćwiczenia – usunięcie wszystkich odpowiedzi

zamknięcie ćwiczenia (karty lub okna przeglądarki)

Liczba dostępnych przycisków zależy od typu ćwiczenia.
UWAGA: W celu uzyskania dostępu do wszystkich przycisków, po kliknięciu na ikonę 
interaktywnego ćwiczenia nowo otwarte okno przeglądarki internetowej należy 
zmaksymalizować (wyświetlić na całym ekranie).

Gry
W materiale podręcznika znajdują się gry ułatwiające przyswojenie materiału, który pojawił 
się w danym rozdziale. Dostęp do nich można uzyskać poprzez folder Games. W eTekście New 
English Adventure 1 użytkownik ma dostęp do następujących gier:

Memo
Po kliknięciu na przycisk Start gracz ma 70 sekund, żeby połączyć w pary 12 kart  
z obrazkami. Aby odkryć kartę, należy na nią kliknąć – gracz usłyszy wtedy nazwę przedmiotu 
(aby usłyszeć ponownie nazwę, należy kliknąć na ikonę megafonu w prawym górnym rogu 
każdej karty). Następnie należy kliknąć na inną kartę. Jeśli obie karty przedstawiają ten sam 
obrazek, zostaną usunięte z planszy, w innym wypadku obrazki na obu kartach zostaną ukryte. 
Gra zakończy się po upływie 70 sekund, nawet jeśli grający nie zdąży połączyć wszystkich kart 
w pary. Gra dostępna jest w dwóch wersjach – obrazkowej (na obu kartach z pary znajdują się 
wyłącznie obrazki) oraz obrazkowo-słownej (na jednej karcie widoczny jest obrazek, na drugiej 
– nazwa przedmiotu na obrazku).



Doorbuster
Po rozpoczęciu gry w lewym górnym rogu gracz widzi zdanie, które zawiera słownictwo z danego 
rozdziału. Zadanie grającego polega na kliknięciu na drzwi, na których znajduje się obrazek 
zgodny z treścią podanego zdania. Po kliknięciu na odpowiednie drzwi chłopiec widoczny na 
ekranie je otworzy. Jeśli grający kliknął na drzwi z błędnym obrazkiem, chłopiec zderzy się z 
drzwiami. Gra kończy się po wyczerpaniu wszystkich zdań z puli przewidzianej dla danego 
rozdziału.

Wordmaze
Gra rozpoczyna się po kliknięciu na przycisk Start. Gracz steruje czerwoną piłką, która porusza 
się po labiryncie. Ma 170 sekund na dotarcie do obrazków przedstawiających rzecz, której nazwa 
wyświetlona jest na pasku u dołu ekranu. Piłką można sterować za pomocą przycisków strzałek 
na klawiaturze komputera lub klikając na przyciski strzałek w oknie gry. 
Gra kończy się po dotarciu do wszystkich obrazków. Jeżeli grający nie zdąży przed upływem 
czasu, może spróbować ponownie, klikając na przycisk Reset, a następnie Start.

Guess the word
Gracze otrzymują słowo, którego litery muszą odgadnąć, dysponując ograniczoną liczbą prób 
(reprezentowaną przez owce obecne na pastwisku). Za dobrą odpowiedź otrzymują punkty, zła 
karana jest zabraniem owcy z pastwiska przez dźwig.

Pomoc techniczna

1.  W razie problemów z funkcjonowaniem oprogramowania należy:

•	 	upewnić	 się,	 czy	 komputer	 i	 zainstalowane	 na	 nim	 oprogramowanie	 spełniają	
wymagania systemowe podane na opakowaniu,

•	 zamknąć	i	ponownie	uruchomić	program	na	komputerze,
•	 wyłączyć	i	ponownie	włączyć	projektor	oraz	tablicę	interaktywną.

2.  Jeżeli problem dotyczy układu materiału na ekranie, należy sprawdzić ustawienie 
rozdzielczości we właściwościach ekranu (zalecane jest 96 dpi, minimalna rozdzielczość: 
1024×768).

3. Jeżeli problem dotyczy tablicy interaktywnej, prosimy skontaktować się z jej producentem.

4.  W celu uzyskania wsparcia dla oprogramowania prosimy o kontakt pod adresem 
e-mailowym: pl.support@pearson.com.
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