
PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI  

PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NA PLATFORMIE  

W dniach 30.03 do 1.04 prowadzony jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną próbny egzamin 

ósmoklasisty. Możesz wziąć udział w tym egzaminie za pośrednictwem platformy Wirtualna szkoła, z 

której korzystasz na co dzień w celu realizacji obowiązku szkolnego. Niniejsza instrukcja pozwoli Ci 

poradzić sobie z obsługą modułu do przeprowadzenia egzaminu. 

 

Gdzie znaleźć próbny egzamin ósmoklasisty 

Dostęp do próbnego egzaminu znajduje się na 

platformie, z której korzystasz na co dzień. W 

sekcji przeznaczonej dla klasy ósmej został dodany 

nowy element o nazwie Egzamin ósmoklasisty. 

Dostęp do niego uzyskasz w dniu 30.03.2020 roku, 

ok. godziny 9:00. Może być to kilka minut po 9:00, 

gdyż nasi administratorzy potrzebują chwili, by po ogłoszeniu arkuszy egzaminacyjnych przez 

Centralną Komicję Egzaminacyjną, umieścić je na platformie. Prosimy w tej kwestii o cierpliwość i 

wyrozumiałość, będziemy pracować tak szybko, jak tylko to możliwe. 

W sekcji Egzamin ósmoklasisty znajdować się będą: 

- arkusze egzaminów udostępnione przez CKE, 

- moduł do umieszczania odpowiedzi w formie tekstowej lub poprzez załączone pliki (w popularnych 

formatach tekstowych i graficznych), 

Poniższa grafika prezentuje wygląd sekcji Egzamin ósmoklasisty. Umieszczono w niej arkusze i moduły 

odpowiedzi dla wymaganych w danej szkole typów egzaminów: 

 



Jak pracować z arkuszem i modułem odpowiedzi 

Arkusz zostanie ci udostępniony w formie pliku PDF. Możesz zapisać go na dysku komputera, 

wydrukować lub też korzystać z niego w formie otwartego okna na ekranie komputera. 

Otwarty/wydrukowany arkusz egzaminacyjny będzie ci potrzebny by znać pytania, na które 

odpowiedzi umieścisz w module odpowiedzi. Odpowiedzi będziesz mógł udzielić na kilka sposobów: 

- poprzez ich wpisanie bezpośrednio w polu tekstowym w module odpowiedzi, 

- poprzez skorzystanie z „Zeszytu rozwiązań” w formie edytowalnego pliku, który CKE udostępni wraz 

z arkuszem, a my podepniemy go przy arkuszu odpowiedzi i w którym będziesz mógł umieścić 

odpowiedzi na wszystkie pytania, 

- poprzez udzielenie odpowiedzi/rozwiązanie zadania na kartce, którą następnie zeskanujesz lub 

zrobisz jej zdjęcie i prześlesz za pomocą modułu odpowiedzi. 

Zgodnie z informacją, CKE udostępni dla uczniów także „Zeszyt rozwiązań”, tj. aktywny plik, w którym 

będziesz mógł od razu umieszczać odpowiedzi na wszystkie zadania z arkusza egzaminacyjnego. 

Dlatego przygotowaliśmy dla uczniów moduły odpowiedzi, w których mogą oni umieszczać swoje 

odpowiedzi na pytania, znajdujące się w arkuszu w formie tekstowej (jeśli nie korzystają z „zeszytu”) 

lub poprzez dodanie pliku (jeśli korzystają z zeszytu lub rozwiązują egzamin na kartce i przesyłają jej 

zdjęcie). 

Przed włączeniem modułu odpowiedzi otwórz i/lub zapisz i/lub wydrukuj arkusz egzaminacyjny. 

Otwarty/wydrukowany arkusz egzaminacyjny będzie ci potrzebny by znać pytania, na które 

odpowiedzi umieścisz w module odpowiedzi lub w „zeszycie rozwiązań”. Na platformie arkusz 

otworzy się w nowym oknie, jeśli go nie zamkniesz, będzie ono cały czas dla ciebie dostępne.  

Po wejściu do modułu odpowiedzi zobaczysz wiadomość podobną do tej, zamieszczonej poniżej: 



By rozpocząć rozwiązywanie egzaminu kliknij przycisk Spróbuj teraz rozwiązać test. Pamiętaj, by nie 

zamykać okna z arkuszem, gdyż bez niego, nie będziesz znać pytań, na które masz odpowiedzieć. 

Po włączeniu, moduł odpowiedzi automatycznie zacznie odliczanie czasu, przeznaczonego na 

wykonanie egzaminu. Czas każdego z typów egzaminu został dostosowany do wytycznych CKE + 10 

minut, które postanowiliśmy dołączyć ci ze względu na nietypowy charakter egzaminu, wymagający 

czasem od ucznia nieco więcej zachodu (np. wykonywanie i dołączanie zdjęć). 

W przypadku, jeśli skończysz wykonywać egzamin przed upływem czasu, możesz zakończyć go 

wcześniej. W dalszej części instrukcji wytłumaczymy ci w jaki sposób. Jeśli czas upłynie w trakcie 

wypełniania przez ciebie egzaminu (np. gdy jeszcze nie będziesz mieć uzupełnionych wszystkich 

zadań), platforma automatycznie zapisze wszystkie, udzielone przez ciebie odpowiedzi. 

Jeśli przez przypadek upuścisz stronę z modułem odpowiedzi, nie zostanie ona zamknięta całkowicie, 

będziesz mógł wrócić do niej i ponownie ją otworzyć i kontynuować egzamin. Nie będzie to możliwe 

dopiero gdy czas egzaminu upłynie. 

Jeśli zdecydujesz się na rozwiązywanie egzaminu z wykorzystaniem „zeszytu rozwiązań” prosimy byś 

również włączył moduł odpowiedzi. Pozwoli to na uruchomienie zegara, odmierzającego czas na 

wykonanie egzaminu, a dodatkowo stworzy ci możliwość wysłania do nauczyciela wypełnionego 

„zeszytu rozwiązań”. 

 

Wnętrze modułu odpowiedzi 

Po wejściu do modułu odpowiedzi pojawi ci się pole podobne do tego poniżej: 

Pole, które widzisz powyżej, zgodnie z informacją, znajdującą się na górze służy do umieszczenia 

odpowiedzi na zadanie pierwsze z arkusza egzaminacyjnego. W górnej części okna możesz umieścić 



odpowiedź w polu tekstowym. W dolnej części pola znajduje się strefa do umieszczania odpowiedzi w 

formie plików (jeśli np. rozwiązujesz egzamin na wydrukowanym arkuszu, możesz go zeskanować lub 

zrobić jego zdjęcie i dodać właśnie tutaj, tutaj możesz dodać także wypełniony „zeszyt rozwiązań”), 

wskazując je przyciskiem w lewym górnym rogu pola do umieszczania plików lub przeciągając plik na 

strefę dodawania plików, zgodnie z grafiką i informacją na niej zamieszczoną. 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie pierwsze możesz przejść 

do kolejnego za pomocą przycisku Następna strona, 

znajdującego się na dole ekranu lub poprzez okno 

nawigacyjne, znajdujące się po prawej stronie ekranu. 

Wystarczy, że klikniesz na numer zadania, by przejść do pola, 

w którym możesz udzielić na nie odpowiedzi. W polu 

nawigacji znajduje się także zegar, odmierzający czas, jaki 

pozostał ci na rozwiązanie egzaminu. 

Jeśli wykonujesz egzamin za pomocą „zeszytu rozwiązań” możesz, po wykonaniu całego egzaminu lub 

na krótko przed upływem czasu, dołączyć plik „zeszytu” z zapisanymi odpowiedziami, w zadaniu 

pierwszym. Wystarczy, że dodasz „zeszyt” raz. Zadaniem modułu odpowiedzi jest umożliwić ci 

wykonanie egzaminu, forma twoich odpowiedzi jest mniej ważna, byleby trafiły one do nauczyciela. 

Stanie się tak, jeśli uzupełnisz pola tekstowe lub dodasz odpowiedzi w formie plików (powtórzymy dla 

pewności „zeszyt rozwiązań” ze swoimi odpowiedziami możesz dołączyć tylko raz, np. jako plik w 

zadaniu 1).  

Jeśli chcesz zakończyć egzamin przed upływem czasu, jaki masz na jego wykonanie, przejdź do 

ostatniego pytania i kliknij przycisk Zapisz podejście. Oznaczono go na poniższej grafice: 

Jeśli przez przypadek opuścisz moduł odpowiedzi (np. zamkniesz przeglądarkę) nie przejmuj się. 

Możesz wejść do niej ponownie i kontynuować rozwiązywanie egzaminu. Upewnij się jednak przed 

jego zakończeniem, że wszystkie odpowiedzi i pliki znajdują się w poszczególnych zadaniach. 


