
Twój Bookshelf – podstawowy widok 

Możliwość 

filtrowania 

po tytule lub 

autorze 

Personalizowanie wyglądu Twojego 

Bookshelf – sortowanie oraz opcje widoku 

(jako okładki lub lista) 
 

Łatwy 

dostęp do 

informacji 

o koncie 
 

By otworzyć 

książkę 

starczy 

kliknąć 

okładkę 



Intuicyjna nawigacja 

Powrót do Biblioteki, 

Strony Startowej lub 

MENU Głównego 

Spis Treści, 

Wyszukiwanie, 

Notatnik oraz inne 

narzędzia odnoszące 

bezpośrednio do treści 

Łatwa nawigacja po 

numerze strony oraz  

narzędzie Zakładek 



95% studentów potwierdza, że 

funkcja „Szukaj” wpływa 

pozytywnie na ich naukę. 

Szybkie wyszukiwanie 

Odnajdywanie 

szukanej frazy 

jest szybkie i 

proste. 

Pole „Szukaj” 

pozwala odnaleźć 

treści wewnątrz 

książki. X szybko 

czyści zawartość. 

Kliknięcie wyniku 

wyszukiwania 

przenosi nas do 

fragmentu 

książki. 

Poszukiwany 

termin będzie 

wyróżniony 

kolorem w 

tekście. 



Proste narzędzia: Wyróżnienia w tekście 

Zaznacz tekst, który 

chcesz wyróżnić. 

Wybierz kolor 

wyróżnienia. 

Używaj kolorów, by 

porządkować swoje 

wyróżnienia w celu 

efektywniejszej nauki – 

przypisz osobne kolory 

dla powtórek, egzaminów, 

pytań itp. 



86% studentów potwierdza, że 

tworzenie notatek ma pozytywny 

wpływ na ich naukę. 

Proste narzędzia: Notatki 

By dodać notatkę do 

ustawionego 

wyróżnienia, wpisz ją 

w pole „Dodaj 

notatkę”. 

Notatki mogą mieć 

różnorodną formę – 

tekstu, zdjęć, 

filmów, linków do 

pomocnych stron. 

Narzędzie „Szukaj” pomaga 

w prosty sposób nawigować 

między notatkami. 



Notatnik 

Wszystkie wyróżnienia 

oraz notatki są dostępne  

w jednym wygodnym 

miejscu. 

 

Szybkie odnajdywanie 

notatek i wyróżnień jest 

możliwe z pomocą 

narzędzia „Szukaj”. 

 

Kliknij na wybraną 

notatkę, by zostać 

przeniesionym 

bezpośrednio do 

fragmentu książki. 



84% studentów deklaruje, że 

interaktywność w ePodręcznikach 

miało pozytywny wpływ na ich 

naukę.  

Nauka z Fiszkami 

By stworzyć fiszkę z 

tekstu w ePodręczniku, 

zaznacz fragment i 

kliknij „Utwórz Fiszkę” 

w Menu opcji. 



Nauka z Trybem Przeglądania 

Tryb Przeglądania jest 

narzędziem do nauki, które 

pozwala użytkownikowi 

przeglądać wybrane 

wyróżnienia i notatki w 

kontekście e-booka. 

 

Ta funkcja jest dostępna z 

poziomu Notatnika. 

 

Spersonalizuj przeglądanie, 

wybierając segmenty e-booka, 

które chcesz uwzględnić. 



Udostępnianie i współpraca 

• Udostępniaj notatki i 

wyróżnienia 

 

• Obserwuj innych 

użytkowników 

 

• W łatwy sposób sprawdzaj, 

kto obserwuje Ciebie 

 

• Ucz się wspólnie z innymi 

dla lepszych rezultatów 



Bookshelf pozwala studentom 

na dostęp do materiałów im 

niezbędnych w dowolnym 

czasie i miejscu. 

Współgra z każdym 

urządzeniem i wyszukiwarką. 

Łatwy dostęp 

100% dostępu offline. 


