
 

Instrukcja instalacji programu Origin PRO 8.6 
 

Należy posiadać aktywny adres mailowy w domenie @uj.edu.pl 

Kroki 1 - 4 muszą być wykonane z komputera połączonego z internetem (przygotowanie dysku 
instalacyjnego zajęło mi prawie pół godziny, ale mój internet w domu nie jest zbyt szybki). Później internet 

potrzebny jest tylko raz, do zarejestrowania licencji. 

Jeżeli nie masz na swoim komputerze zainstalowanego emulatora napędów to kup 1 płytkę DVD. 

 

1. Zaloguj się na stronie www.uj.edu.pl 

2. Wejdź do zakładki Studenci (w górnym pasku), następnie wybierz Oprogramowanie (na samum dole,  
po lewej), a w nim OriginLab. 

3. Pobierz klucz  
(najlepiej zapisz Serial Product Number i Access code w notatniku albo innym prostym edytorze). 

  

 

4. Jeżeli nie posiadasz dysku instalacyjnego, pobierz plik .iso (na stronie jak w punkcie poprzednim 
kliknij: „link dostępny po zalogowaniu” i ściągnij plik 2.5 GB). Przygotuj dysk instalacyjny. 



5. Dysk instalacyjny włóż do odtwarzacza. Zostaniesz poprowadzony przez instalację poprzez sekwencję 
okienek: 

 

 

 

Wybieramy 

        Uruchom: autorun.exe 

      

 

 

Klikamy na 

      Install Product/Evaluation 

Po zakończeniu instalacji warto skopiować 
na dysk swojego komputera zawartość 
pozostałych kartotek (Product Literature 
itd.) i możliwie często do nich zaglądać 
(nawet jeżeli nasz angielski nie jest 
najlepszy).  

 

 

Jeżeli pojawi się takie pytanie, 
odpowiadamy  

                       Tak 

 



 

 

 

Wybieramy  

                    Next 

 

 

W tym momencie pojawia się okno 
informujące o umowie licencyjnej. Jeżeli 
wyrażamy zgodę na zawarte w niej warunki 
to naciskamy 

                            Yes 

                             

 

Należy zaznaczyć opcję 

                              Install Product 

i wcisnąć  

                             Next 

                           

 

Należy tu wpisać: 

   Nazwę Użytkownika(Imi ę_Nazwisko),  

   Uczelnię (Jagiellonian University)  

   Product Seral Number (pobrany   
   wcześniej w punkcie 3; w wymaganym 
   formacie, każda kreska ma znaczenie )  
 

 

                            



 

 

Można zainstalować wersję 32- lub 64-
bitową, można też zainstalować obie.  

Na komputerach z systemem 32-bitowym 
instalujemy tylko wersję 32 bitową. 

 

Po dokonaniu wyboru klikamy 

                             Next                          

 

Akceptujemy proponowaną lokalizację lub 
dokonujemy stosownej zmiany i klikamy 

                        Next 

                          

 

Nie mamy wielkiego wyboru, więc 
akceptujemy angielską wersję językową 
i klikamy 

                        Next 

                          



 

 

Tu warto wybrać All users 

 i kliknąć  

                        Next 

                      

 

Zaakceptujmy tę propozycję  lokalizacji 
klikając 

                        Next 

              

 

Ostatni rzut oka, czy lokalizacje są takie jak 
chcemy  i klikamy 

                        Next 

Uwaga: 
To okienko warto skopiować  
(np. klawisz PrintScreen, otworzyć program 
Paint (zwykle we WszystkieProgramy/ 
Akcesoria), Ctrl+V, zapisz jako jpg) 

        



 

Teraz na naszym komputerze instalowany 
jest OriginPRO 8.6, a my czekamy na 
pojawienie się ostatniego okienka, 

           

które informuje nas, że ta część instalacji 
zakończyła się sukcesem. 

Ważne: 
Aby  zakończyć instalację należy jeszcze 
uruchomić program Origin jako 
Administrator (klikając prawym klawiszem 
myszy na skrót Origin i wybierajac Run as 
Administrator) i postępując wg. podanych 
tam wskazówek zarejestrować licencję.  

Rejestracja licencji jest możliwa 
wyłącznie przy użyciu adresu e-mail 
w domenie @uj.edu.pl  

Klikni ęcie Finish kończy ten etap 
instalacji. Jeżeli zostawimy zaznaczone 
Lern more ... to zostaniemy połączeni ze 
stroną OriginLab. 

Na rejestrację licencji mamy tylko 7 dni.  

 

      

            

 


