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Poznaj WSiPnet.pl  
największą i najnowocześniejszą 

platformę edukacyjną WSiP 
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WSiPnet oferuje:  
• dostęp do ćwiczeń elektronicznych, obejmujących  

całą podstawę programową dla szkół podstawowych  
i gimnazjów do przedmiotów egzaminacyjnych. 

• dostęp do wersji elektronicznej podręczników WSiP.  
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Zapewnienie środowiska komunikacji dla szkoły:  
dyrektor – nauczyciel – uczeń.  
 

Specjalny panel dla dyrektora: 

• monitorowanie efektów pracy nauczycieli i ich klas; 

• możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu został zrealizowany  
program nauczania; 

• monitorowanie i ewaluacja wyników szkoły. 

 

Dla dyrektora 
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Dla nauczyciela 

Praca z uczniem (klasą) 
• gotowe zadania i sprawdziany; 
• możliwość zadawania prac otwartych: wypracowania, 

prezentacje, dyskusje, praca w grupach; 
• system powiadomień o pracach domowych, wykonanych 

ćwiczeniach  
i pytaniach uczniów; 

• przejrzyste raporty z wynikami;  
• komunikacja na różne sposoby, np. nauczyciel może wysyłać 

uczniom wiadomości, w tym zapowiadać sprawdziany. 
 

Organizacja pracy 
• możliwość tworzenia i zadawania własnych sprawdzianów. 
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Dla uczniów 

Organizacja nauki własnej 
• dostęp do bazy ćwiczeń, które można wykonywać samodzielnie, 

np. w celu samokształcenia w domu; 
• stały kontakt z nauczycielami i innymi uczniami  

w klasie; 
• elektroniczna forma odrabiania prac domowych, automatyczne 

sprawdzanie i zapisywanie wyników; 
• możliwość dodawania prezentacji, wspólnych prac, nagrań i 

dzielenia się nimi z pozostałymi uczniami  
i nauczycielem. 
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• Ćwiczenia przedmiotowe, uporządkowane wg Nowej Podstawy 
Programowej, pasują do każdego podręcznika. 

• 7 różnych typów zadań interaktywnych. 
• Dostępne na urządzeniach mobilnych i urządzeniach 

stacjonarnych. 
• Wyniki i raporty dostępne na platformie – możliwość bieżącej  

i szybkiej ewaluacji każdego ucznia. 
• Pula materiałów ćwiczeniowych do zadawania przez 

nauczycieli. 

e-ćwiczenia 

Od września 2015 dostępne 7800 zadań do przedmiotów 

egzaminacyjnych (zakres gimnazjalnych klas 1-3) 
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• Dostępne na urządzeniach mobilnych  
i urządzeniach stacjonarnych*. 

• W pełni interaktywny układ treści, z możliwością skalowania tekstu, 
powiększania ilustracji, rozwijania dodatkowych informacji, 
automatycznego dostosowania do każdego formatu ekranu. 

• Możliwość drukowania (spełniony wymóg MEN).  

e-podręczniki 

24 e-podręczniki do gimnazjum w 2015 

*dostęp do e-podręczników uzyskują wszyscy uczniowie klas,  
które zamówiły tradycyjne podręczniki do danego przedmiotu  
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Komunikacja 

Zadawanie 

prac 

Zadania 

Wyniki 

Podręczniki 
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Proces dystrybucji 

Dyrektor przesyła 

zamówienie do WSiP  

(e-mail, poczta, konsultant) 
Na e-mail z formularza 

wysyłamy kod dostępu 

(10 dni) 

Dyrektor przekazuje kod 

nauczycielom 

Kod zawiera informacje o 

liczbie uczniów, szkole, 

segmencie, produkcie 

Nauczyciele logują się. 

Kod automatycznie 

weryfikuje nauczycieli 

Nauczyciele zakładają 

klasy i podają kod 

uczniom 

1 3 

4 5 

2 

6 
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Idealne rozwiązanie dla szkoły 
 

Poznaj platformę edukacyjną 
WSiPnet.pl  

http://www.wsipnet.pl/

