
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI LIBRUSA 

dla ucznia i rodzica 

 

 

 

 

 

 
 



1. Logowanie na librusie 

Pierwsza opcja: 

Wchodzimy na stronę szkoły spsusz.pl i wchodzimy na Dziennik elektroniczny 

 

klikamy Librus Synergia, a następnie Zaloguj 

 

i logujemy się 

 



Druga opcja: 

Wchodzimy na google.pl i wpisuje słowo librus i klikamy portal librus rodzina 

 

klikamy Librus Synergia, a następnie Zaloguj 

 

i logujemy się 

 



2. Zadania domowe 

W tym miejscu nauczyciele mogą zamieszczad materiały do samodzielnej nauki dla uczniów. 

Warto pamiętad, że dostęp do nich ma zarówno rodzic, jak i uczeo. Jeśli jednak nauczyciel 

poprosi o odesłanie jakiegoś pliku (np. jako rozwiązanie zadania), to może to zrobid jedynie 

uczeo, logując się na swoje konto ucznia bezpośrednio do systemu Synergia przez WWW 

(nie przez aplikację mobilną Librus). 

KONTO UCZNIA 

Wchodzimy na zadania domowe po prawej stronie 

 

Pokazują nam się zadania, które mamy zadane przez nauczycieli. Zadania te mogą pojawid 

się w 3 wersjach: 

1 WERSJA (z załącznikiem i możliwością odesłania do nauczyciela) 

W tej wersji mamy dostępne trzy opcje: Podgląd, Pobierz załącznik i Wyślij rozwiązanie. 

Oznacza to że w opcji Podgląd mamy treśd od nauczyciela, w opcji Pobierz załącznik mamy 

jakiś plik od nauczyciela, który należy pobrad, a w opcji Wyślij rozwiązanie oznacza to że 

uczeo ma możliwośd odesłania nauczycielowi wypełnionego (rozwiązanego) dokumentu. 

 

Jeśli nauczyciel wysłał zadanie domowe z załącznikiem to klikamy pobierz zadanie 

 

Gdy już ściągniemy i zapiszemy plik na komputerze możemy wysład rozwiązanie zadania 

jeśli nauczyciel będzie oczekiwał potwierdzenia wykonania zadania.  

 



Klikamy Wyślij rozwiązanie 

 

Wybieramy Wybierz plik i załączamy rozwiązany dokument (plik) i naciskamy Wyślij 

 

Po naciśnięciu Wyślij pojawi nam się poniższy obraz. Klikamy na strzałeczkę pokazaną na 

obrazku, aby załączył się dokument (plik) 

 

Gdy klikniemy strzałkę pojawi się nam "zielony ptaszek", który oznacza że dokument (plik) 

został poprawnie przesłany. 

 

 

2 WERSJA (z załącznikiem, ale bez konieczności odsyłania nauczycielowi) 

W tej wersji mamy dostępne dwie opcje: Podgląd i Pobierz załącznik. Oznacza to że w opcji 

Podgląd mamy treśd od nauczyciela, a w opcji Pobierz załącznik mamy jakiś plik od 

nauczyciela, który należy pobrad. 



 

 

3 WERSJA (bez załącznika) 

W tej wersji mamy tylko opcję Podgląd po naciśnięciu pojawi się sama treśd od nauczyciela 

 

 

KONTO RODZICA 

Po wejściu rodzic będzie miał podgląd jakie zadania uczeo ma do zrobienia. 

 

 

3.  Login i hasło ucznia do systemu Synergia Jeśli uczeń zapomniał swojego 

hasła do systemu Synergia może je odzyskać w następujący sposób: 

Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować 

nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W 

tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można 

dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie. 



 

 

 

Przechodzimy na konto ucznia i klikamy Generuj nowe hasło 

 


