Konto w strefie słuchacza na stronie https://moj.cosinus.pl można założyć już na drugi
dzień po zapisie w sekretariacie. Naciśnij przycisk Zarejestruj się
Учетную запись на платформе https://moj.cosinus.pl можно создать на второй день
после записи в школу в секретариате. Нажмите кнопку Зарегистрироваться

Podaj swój mail, który od teraz będzie twoim loginem, imię i nazwisko oraz wymyślone
przez siebie hasło
Введите свой адрес электронной почты, который отныне будет вашим логином,
имя и фамилию и придуманный пароль.

Zostaniesz poproszony o numer PESEL lub w przypadku jego braku numer dokumentu
zostawionego w sekretariacie (np. Paszport lub Karta pobytu)

W strefie słuchacza znajdziesz terminarze z planem oraz lekcje e-learning,
Lekcje załączone są w zakładce Lekcje e-learning - należy pobierać wszystkie dostępne
tematy.
W zakładce Prace domowe, znajdziemy zadania z możliwością odesłania ich do
nauczyciela przez platformę

Вам будет предложено указать номер PESEL, в случае его отсутствия, номер
документа, оставленного в секретарите школы (например, серия и номер паспорта
или карта побыта).
На платформе вы найдете расписания с планом и метериалы электронного
обучения Lekcje e-learning.
Материалы добавлены во вкладке Lekcje e-learning - все доступные материалы
нужно скачать.
На вкладке Домашнее задание вы найдете задания с возможностью отправки их
учителю через платформу.

Po wejściu w temat należy nacisnąć tytuł pracy domowej
После входа в тему нажмите название домашнего задания

W tym momencie możemy załączyć plik z naszego urządzenia poprzez przycisk Wgraj
plik oraz potwierdzić wysłanie Zapisz plik jako pracę domową.
После этого можно загрузить файл с вашего устройства и нажать Wgraj plik
(Загрузить файл), а также подтверить отправку Zapisz plik jako pracę domową.

Praca domowa, która przesłała się prawidłowo będzie widoczna w obszarze Wgrane
dotychczas pliki
Успешно загруженное домашнее задание будет отображаться в разделе Wgrane
dotychczas pliki (Файлы, загруженные на данный момент)

Jeżeli plik przesłał się prawidłowo, w widoku ogólnym grafika domku zmieni kolor na
zielony
Если файл был загружен правильно, изображение дома станет зеленым.

Nauczyciel ma możliwość wystawienia nam oceny za pomocą platformy tak jak na
przykładzie:
Учитель может поставить нам оценку с помощью платформы, как в примере:

Po założeniu konta przez stronę internetową, zarejestrowanymi danymi możesz
zalogować się za pomocą aplikacji Szkoły COSINUS, dostępnej w AppStore i Google Play
После создания учетной записи через веб-сайт вы можете войти в систему с
зарегистрированными данными с помощью приложения Szkoły COSINUS,
доступного в AppStore и Google Play.

W Aplikacji mamy możliwość przeglądania planu, zamieszczonych lekcji e-learning oraz
dodawania odsyłania do nauczyciela prac domowych
В приложении у нас есть возможность просмотреть план, материалы электронного
обучения lekcji e-learning и отправить учителю выполненных домашних заданий.

Po naciśnięciu na temat pracy domowej, pojawi się możliwość pobrania polecenia oraz
wgrania pliku z naszego urządzenia (Załącz Plik- Prześlij pracę domową)
После нажатия на домашнее задание вы сможете загрузить файл с вашего
устройства и отправить учителю Załącz Plik- Prześlij pracę domową (Прикрепить
файл - Отправить домашнее задание)

Poprawnie przesłana praca domowa będzie widoczna poniżej w obszarze Przesłane
wcześniej
Правильно загруженное домашнее задание будет показано ниже в разделе
Przesłane wcześniej (Ранее загруженные)

Gdy nauczyciel wystawi ocenę, domek pracy domowej zmieni kolor na zielony
После того, как учитель поставил отметку, домик с домашним заданием становится
зеленым

