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Zacznij korzystać z WordFinder Unlimited 

Logowanie 
Zaloguj się do WordFinder Unlimited, klikając łącze logowania w prawym górnym rogu 
na stronie www.wordfinder.com lub przejdź bezpośrednio na stronę 
app.wordfinder.com. 

 

 

 
Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła, o ile Twoja organizacja nie określi inaczej. 
 

 

https://www.wordfinder.com/
https://app.wordfinder.com/
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Wybór słowników 
Aby wybrać słowniki, których chcesz używać, kliknij ikonę koła zębatego, a następnie wybierz Słowniki. 
 

 
 
Słowniki można filtrować, wybierając języki i/lub słowa kluczowe, takie jak wydawca, tytuł itp. W celu 
aktywowania słownika kliknij symbol zaznaczenia, który pojawi się po najechaniu kursorem na wybrany 
słownik. Zielony kolor oznacza, że słownik jest aktywny. Tytuły aktywnych słowników wyświetlane są na 
fioletowym tle, łatwo więc określić, które słowniki są aktywne, a które nie. 
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Kliknięcie ikony w prawym górnym rogu pozwala wyświetlić słowniki w widoku tabeli. 

 

 
 

Po wybraniu słowników kliknij Wstecz. 
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Praca z aplikacją WordFinder Online 
Aby korzystać z aplikacji WordFinder Online, kliknij ikonę menu . Wyświetlone zostaną wszystkie 
wybrane przez Ciebie słowniki. 
 

 
 

Aby zobaczyć wszystkie opcje wyszukiwania w aplikacji WordFinder Online, przejdź do naszej Skróconej 
instrukcji obsługi WordFinder Online. 

 

Korzystanie z naszych aplikacji komputerowych i mobilnych 
Aby móc korzystać z bardziej interaktywnej opcji wyszukiwania w innym oprogramowaniu, korzystaj 
z aplikacji WordFinder dla Windows lub WordFinder dla Mac. Aby pobrać te aplikacje, kliknij ikonę koła 
zębatego, a następnie wybierz opcję Do pobrania. 

 

 
 
Aby pobrać wersję dla systemu Mac, kliknij WordFinder for Mac. Aby pobrać wersję dla systemu Windows, 
kliknij WordFinder for Windows. Aby pobrać aplikację WordFinder na iPhone’a lub iPada, przejdź do sklepu 
AppStore; aby pobrać aplikację WordFinder dla Android, przejdź do sklepu Google Play za pomocą swojego 

https://www.wordfinder.com/wp-content/uploads/Quick-Guide-WordFinder-Online.pdf
https://www.wordfinder.com/wp-content/uploads/Quick-Guide-WordFinder-Online.pdf


Wersja 2023-01 
 

Strona 5 z 5 

 

 

urządzenia, a aby pobrać WordFinder dla Chrome, przejdź do sklepu Chrome Web Store. Jeśli instalacją 
oprogramowania zajmuje się dział IT, skontaktuj się z nim. 

 

 
 

Więcej informacji na temat funkcji wersji dla systemów Mac i Windows znajduje się w naszych 

instrukcjach obsługi.  

Instrukcja obsługi – WordFinder for Windows 
 

Pomoc techniczna 
Dalsze informacje, odpowiedzi na często zadawane pytania i dane kontaktowe naszego działu pomocy 
technicznej są dostępne na stronie www.wordfinder.com/support. 

https://www.wordfinder.com/wp-content/uploads/WordFinder-for-Windows-PL.pdf
https://www.wordfinder.com/support/
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