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Rozpoczęcie pracy z aplikacją Lekcja+       
 

 

1. Wejdź do odpowiedniego sklepu internetowego – aktualnie Lekcja+ jest dostępna dla systemów 
operacyjnych: 
• Android (wersja minimum 4.03 ) 
• WindowsPhone (wersja minimum 8.1) 

2. Wyszukaj aplikację lekcja+. 

3. Pobierz i zainstaluj aplikację na urządzeniu mobilnym. 

4. Zaloguj się do systemu UONET+ i przejdź do modułu Dziennik. 

5. Wejdź na zakładkę Dziennik i kliknij ikonę Dostęp mobilny. 

 

6. Aby sprawnie zarejestrować urządzenie mobilne w systemie UONET+ przygotuj urządzenie oraz 
komputer z dostępem do Internetu. 

7. Uruchom aplikację mobilną Lekcja+, kliknij przycisk Dodaj konto, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij 
rejestrację. Aplikacja uruchomi czytnik kodów QR. 

8. Na komputerze kliknij przycisk Zarejestruj urządzenie.  
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9. Wpisz PIN i kliknij przycisk Wygeneruj kod QR. 

 

10. Zeskanuj wygenerowany kod QR. Masz na to 5 minut. Jeśli nie zdążysz w tym czasie, wygeneruj kod 
QR ponownie. 

11. Wprowadź PIN na urządzeniu mobilnym. 

Gotowe! Witaj w świecie mobilnej Lekcji+. 



Jak rozpocząć pracę z aplikacją Dzienniczek+  3 

 

 

Praca w systemie 
Kolejne uruchomienie 

1. Kliknij ikonę aplikacji, aby ją uruchomić. Wyświetli się Lekcja+. 

2. Wybierz jednostkę sprawozdawczą. 

3. Wpisz kod PIN. System przekieruje użytkownika do widoku Plan lekcji. 
Po wybraniu konkretnej lekcji można rozpocząć pracę. Domyślnie podświetla się lekcja, która jest w tym 
czasie realizowana. 
 

Zapoznaj się z funkcjonalnością aplikacji internetowej (Uczniowie Optivum NET+. Moduł dla nauczycieli i 
wychowawców)- sposób pracy w aplikacji Lekcja+ jest podobny. 

Dokumentowanie lekcji z aplikacją Lekcja+ 

Korzystanie z aplikacji Lekcja+ przypomina prowadzenie bieżącej lekcji w module Dziennik Uczniowie 
Optivum NET+. 

Dodawanie lekcji 

1. Wybierz konkretną lekcję na drzewie danych lub puste pole na Planie Lekcji. 

2. Określ rodzaj zajęć. 

3. Określ czy jest to zastępstwo. 

4. Zaznacz, czy przedmiot wlicza się do frekwencji. 

5. Wybierz przedmiot i nauczyciela wspomagającego (jeśli jest taka potrzeba). 

 
Aby powrócić do Planu Lekcji, wybierz ikonę  

Dodawanie uczniów do lekcji (zakładka Szczegóły lekcji) 

1. Na zakładce Szczegóły wybierz ikonę dodawania grupy w prawym-górnym rogu. 

2. Wybierz grupę/oddział, którego uczniowie mają być dołączeni do lekcji. Przeglądanie całej listy 
uczniów jest możliwe przez przewijanie tabeli. 

Sprawdzanie frekwencji (zakładka Frekwencja): 

3. Wejdź do widoku Frekwencja. 
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4. Zmodyfikuj listę uczniów, wybierając ikonę . 

5. Dodaj/ usuń danego ucznia. 

6. Sprawdź obecność dotykając pole z właściwym wpisem frekwencyjnym. Brak zaznaczenia oznacza, 
że frekwencja nie została odnotowana. 

Ocenianie (zakładka Oceny): 

7. Wejdź do widoku Oceny. 

8. Zaznacz wybraną kratkę, a następnie dotknąć powtórnie, aby otworzyć okno edycji. 

9. Uzupełnij opis kolumn z ocenami, wskazując odpowiednią kratkę i dotknij ją powtórnie. 

10. Wprowadź oceny, wybierając je z tabeli ocen, wyświetlającej się po zaznaczeniu konkretnej kratki. 

Masz możliwość wprowadzenia komentarza, opisu oceny ( ocenianie kształtujące). Aby zobaczyć więcej 
kolumn z ocenami przewiń tabelę w poziomie. 

Synchronizacja z systemem UONET+ 

Aby wymusić synchronizację danych z aplikacją UONET+, wybierz ikonę synchronizacji w prawym- 

górnym rogu  

Uwaga: Kolejny użytkownik komputera może zalogować się do aplikacji Lekcja+ tylko wtedy, gdy została 
wykonana operacja synchronizacji danych. W przeciwnym wypadku wprowadzone dane zostaną utraco-
ne. 

Ofer ta wdrożeniowa 
Aby mogli Państwo w pełni wykorzystać możliwości systemu Uczniowie Optivum NET+, zachęca-
my do skorzystania z oferty wdrożeniowej. Wdrożenie obejmuje dostosowanie systemu do Pań-
stwa potrzeb oraz kompleksowe przygotowanie pracowników szkoły do pracy z systemem. 
 
 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 71 757 29 29 
lub adresem mailowym cok@vulcan.edu.pl. 

mailto:cok@vulcan.edu.pl
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