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Aplikacja edukacyjna Corinth 3D w wersji online! 

 

Do czasu otwarcia placówek każda szkoła w Polsce może bezpłatnie 
korzystać z biblioteki modeli do biologii, chemii, fizyki, geografii  
i geometrii. Modele 3D są dostępne online na komputery, smartfony 
 i tablety.  
 
 

Jak uruchomić Corinth 3D do nauki na odległość ? 
 
 

1.Zarejestruj się na online.lifeliqe.com 

2.Postępuj zgodnie z instrukcją graficzną (poniżej), aby aktywować klucz licencyjny: 

…………………………………  /TYLKO DLA 

NASZEJ SZKOŁY/ 

3.Podany klucz jest przypisany do NASZEJ placówki.  Klucz jest domyślnie ustawiony na 

300 kont użytkowników. W razie potrzeby bezpłatnie zwiększy ZESPÓŁ CORINTH  ilość 

dostępów.  Klucz podany powyżej nie zadziała do aplikacji Corinth 3D w wersji desktopowej 

/na komputery/. 

4.Na  stronie są gotowe scenariusze lekcji i inne przydatne porady jak używać naszych 

modeli 3D w nauczaniu na odległość. Zapraszam na:  

https://www.corinth3d.com/pl/corinth-bezplatnie 

5.Corinth organizuje webinarium, by pokazać jak używać Corinth 3D w nauczaniu na 

odległość. Zapisy na - naszej stronie. 

6.Aplikacja bardzo się przyda w tych trudnych czasach uczenia na odległość. Kontakt Zespół 

Corinth Polska, tel. 660577077, maciej.roth@a-z.edu.pl 

7. Prośba: można poinformować nauczycieli z innych szkół o usłudze, ale nie 

udostępniać im naszego KLUCZA AKTYWACYJNEGO. Jeżeli szkoła 

kontaktować się będzie  - tel. 660577077, maciej.roth@a-z.edu.pl  - to otrzyma 

kod dostępu bez problemu. 

8. Scenariusze zajęć dostępne są https://www.corinth3d.com/pl/corinth-bezplatnie 

Instrukcja utworzenia konta i aktywacji Corinth online 

1. Użyj przeglądarki Google Chrome. 

2. Zaloguj się do gmail.com/najlepiej konto, które wykorzystujesz 

w Classroom lub usłudze do komunikacji z uczniami. 

3. Przejdź na Stronę 

https://online.lifeliqe.com/ kliknij 

http://online.lifeliqe.com/
https://www.corinth3d.com/pl/corinth-bezplatnie
mailto:maciej.roth@a-z.edu.pl
mailto:maciej.roth@a-z.edu.pl
https://www.corinth3d.com/pl/corinth-bezplatnie
https://online.lifeliqe.com/
https://online.lifeliqe.com/
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4. Wybierz logowanie przez konto Google/gmail.com/ 

 

 

 Pojawi się informacja z nazwą konta 

 Wybierz i potwierdź 

http://online.lifeliqe.com/
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 Jeżeli chcemy zarejestrować się na inny adres email, 

wypełniamy formularz. 

 

 

 

 

 

Wskazówka: 

Korzystamy z naszego konta Google /gmail.com-w materiale 

wykorzystano przykładowo konto ak...@gmail.com. Proszę nazwy 

tego konta nie wpisywać. Wpisać swoje, na które logujemy się do 

Classroom. 

 

 

ak...@gmai.com 

Wpisz własny adres email, którym 

logujemy  się do usług Googla… 

http://online.lifeliqe.com/
mailto:ak...@gmail.com
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 Zaznacz  Agee… 

 Wybierz Create… 

 

Jesteśmy w Corinth. 

 Pojawi się filmik Jak korzystać z zasobów. Obejrzyj  lub zamknij krzyżykiem. 

 

 

 

  

http://online.lifeliqe.com/
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AKTYWACJA KONTA  

Wpisanie Kodu aktywacyjnego dla NASZEJ SZKOŁY 

/Czynność robimy tylko 1 raz/ 

 Wybierz Moje Konto – prawy górny narożnik  

 

 

 Wybierz Moje konto 

 Wybierz WPISZ KLUCZ LICENCYJNY 

 

http://online.lifeliqe.com/
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 Kod aktywacyjny/KLUCZ LICENCYJNY/ dla twojej szkoły, placówki/ 

…………………………………… 

 

 

 

 

Wygaśnięcie aktywacji  -  7.22.2020 

 

wpisz 

http://online.lifeliqe.com/
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Przechodzimy do Zasobów Corinth 

 Wybieramy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://online.lifeliqe.com/
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 LEKCJE I KURSY, INTERAKTYWNE 3D, BIBLIOTEKI 

 

 

INTERAKTYWNE 3D 

Wybierz  np. ślinianki 

 

 

 

 

 

 

 

http://online.lifeliqe.com/
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Zakończenie pracy PAMIĘTAJ O WYLOGOWANIU SIĘ Z KONTA 

 

 

 

 

 

Zapraszam do zapoznania się Corinth na platformie  online.lifeliqe.com 

 

 

 

Opracowanie Elżbieta Reniszak  
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