
 

1. Plik instalacyjny multibooka można pobrać z mailingu Wydawnictwa Szkolnego PWN, 

klikając w przycisk . Można go też ściągnąć po zalogowaniu do Akademii 

PWN: http://pe.wszpwn.com.pl/ Właściwy plik znajduje się w gałęzi odpowiedniego 

podręcznika i wybraniu pozycji Multibook.  

Poniżej przykładowy zrzut ekranu pokazujący umieszczenie multibooka do 

podręcznika Kompass 1 neu. 

 

Następnie należy kliknąć Pobierz, aby rozpocząć ściąganie pliku. Zalecane przeglądarki 

to Firefox lub Internet Explorer. Multibooki osiągają wielkość do 1 GB, dlatego mogą 

ściągać się kilka minut (w zależności od szybkości łącza i obciążenia serwera). Nie 

należy przerywać tej operacji i poczekać do ściągnięcia całego pliku. Plik domyślnie 

zapisuje się w lokalizacji Pobrane po wyświetleniu zawartości komputera. Jeśli wybrane 

zostanie inne miejsce – należy je zapamiętać. 

2. Należy odszukać zapisany na dysku plik.  

 

 



 

Jest to tzw. archiwum .zip – aby go otworzyć należy w niego dwukrotnie kliknąć. Jeśli 

archiwum .zip nie chce się otworzyć (po dwukrotnym kliknięciu zostanie wyświetlony 

komunikat „System Windows nie może otworzyć tego pliku”), trzeba zainstalować 

jeden z programów do obsługi plików skompresowanych (na przykład 7:ZIP: http://7:

zip.org.pl/. W środku znajdują się dwa pliki: wymagania.txt (plik z informacją 

o minimalnych wymaganiach sprzętowych potrzebnych do uruchomienia multibooka) 

oraz plik, którego nazwa zaczyna się od mb_ (jest to właściwy instalator).  

 

Dwukrotne kliknięcie w plik instalatora powoduje wyświetlenie komunikatu 

rozpoczynającego instalację (poniżej).  Należy wybrać Uruchom.  

 

3. Po wypakowaniu pliku, pojawi się okno z pytaniem, czy zezwolić programowi  

na wprowadzenie zmian na komputerze (czyli zainstalowanie multibooka).  

 



 

Jeśli w polu wydawcy widnieje napis „Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o.”. należy 

zatwierdzić instalację, klikając Tak. Multibooka może zainstalować tylko osoba, która 

posiada uprawnienia administracyjne do tego urządzenia.  

4. Po uruchomieniu instalatora należy postępować zgodnie z informacjami na kolejnych 

ekranach. Instalator przekopiuje pliki i (jeśli otrzyma zgodę) zainstaluje odpowiednią 

ikonę na Pulpicie oraz doda skrót do menu Start. To ułatwi uruchamianie multibooka  

w przyszłości. 

 

5. Po zakończeniu instalacji można usunąć plik ściągnięty z internetu lub zarchiwizować 

go np. na pendrive, gdyby zaszła potrzeba instalacji multibooka na innym urządzeniu. 

6. Do pierwszego uruchomienia multibooka niezbędny jest kod aktywacyjny, który 

umożliwia rejestrację. Znajduje się on w mailingu od Wydawnictwa Szkolnego PWN. 

Jeśli plik został pobrany z Akademii PWN, aby otrzymać kod należy się skontaktować  

z Biurem Obsługi Klienta (tel.: 801 30 40 50, od poniedziałku do piątki w godz. 8.00:

16.00). Aby rejestracja powiodła się, podczas pierwszego uruchomienia multibooka 

komputer musi być podłączony do internetu.  

7. Po udanej rejestracji mutlibook będzie działał również w trybie offline (bez internetu).  

Jeden kod umożliwia rejestrację multibooka na trzech urządzeniach i pozwala na 

pracę do 30 września 2017 roku. 

Życzymy miłej i owocnej pracy  

z multibookami Wydawnictwa Szkolnego PWN 

 


