
B L I N K
Instrukcja rejestracji/logowania dla ucznia

Rejestracja i aktywacja kodów na platformie BLINK dla osób, 
które nie posiadają konta

Aktywacja kodów na platformie BLINK dla osób, które posiadają konto

1.	Gdzie znajdę kod dostępu?

Kod dostępu do platformy  BLINK  znajduje się na fakturze zakupu (w przypadku zakupu samego kodu) 
lub na „zdrapce” dodanej do zakupionej książki. 

2.	Jak długo będę mieć dostęp do platformy?

Kod dostępu do platformy  BLINK  będzie aktywny przez 1 rok od dnia, w którym został aktywowany 
online.

3.	Chcę dołączyć do klasy założonej na platformie przez mojego nauczyciela. Jak to zrobić?

Od swojego nauczyciela otrzymasz kod klasowy „Klassencode”, który zaczyna się od liter „CL”. Użyj go przy 
rejestracji zgodnie z instrukcją poniżej. 

4.	Gdzie mam się zarejestrować?

Wejdź na stronę https://www.blinklearning.com/home i postępuj zgodnie z instrukcją poniżej.

► Krok	1.
Kliknij na przycisk „Konto erstellen” (zakładanie konta) i zarejestruj się jako uczeń (Lerner), podając 
w pierwszym polu „Klassencode”, czyli kod swojej klasy podany przez nauczyciela. Nie wpisuj jeszcze 
kodu dostępu do książki. Następnie wprowadź adres e-mail, który będzie Twoim loginem do platformy 
BLINK. Twój nauczyciel otrzyma wiadomość, że dołączyłeś do klasy i zaakceptuje Twój dostęp.

► Krok	2.
Wejdź w zakładkę „Bücher” (książki) i kliknij w symbol rozłożonej książki „Bücher hinzufügen” (dodawa-
nie książek). Aktywuj zakupiony podręcznik kodem z faktury lub „zdrapki” w książce.

► Krok	1.
Zaloguj się na swoje konto na platformie  BLINK .

► Krok	2.
W zakładce „Meine Klasse” (moja klasa) wprowadź kod swojej klasy otrzymany przez nauczyciela. Klik-
nij na symbol „Klassencode hinzufügen” (dodawanie kodów klasowych). Twój nauczyciel otrzyma wia-
domość, że dołączyłeś do klasy i zaakceptuje Twój dostęp.

► Krok	3.
Wejdź w zakładkę „Bücher” (książki) i kliknij w symbol rozłożonej książki „Bücher hinzufügen” (dodawa-
nie książek). Aktywuj zakupiony podręcznik kodem z faktury lub „zdrapki” w książce.
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