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Platforma wstępnych badań przesiewowych 
dla uczniów klas I – VI 
 
Platforma online to kompleksowa aplikacja służąca do przeprowadzania badań w obszarze 

kompetencji matematyczno-humanistycznych uczniów szkół podstawowych w klasach od I do 

VI. Platforma umożliwia sprawdzenie umiejętności czytania oraz umiejętności matematycznych 

w określonych grupach wiekowych przy pomocy tzw. prób diagnostycznych. Próby czytania 

zawierają m.in. próby techniki czytania, próby czytania ze zrozumieniem i próby znajomości 

zasad pisowni, natomiast próby matematyczne skupiają się na sprawdzeniu umiejętności 

matematycznych dostępnych na określonym poziomie rozwojowym ucznia i jego poziomie 

szkolnym. W rezultacie do każdego poziomu (klasy) przypisany jest test online o odpowiednio 

dobranym stopniu trudności, weryfikujący kluczowe kompetencje dzieci zarówno w zakresie 

czytania jak i liczenia. Wszystkie próby diagnostyczne realizowane są w formie testów 

składających się z ekranów multimedialnych, ćwiczeń interaktywnych oraz kart pracy 

z możliwością ich wydruku.  

 

Po przejściu kolejnych ekranów i wykonaniu ćwiczeń przez uczniów, wyniki ich testów 

przechowywane są na platformie, umożliwiając nauczycielom ich przeglądanie oraz 

generowanie raportów statystycznych z przeprowadzonych badań przesiewowych 

(z możliwością ich zapisu). Raporty prezentują wyniki badań dla poszczególnych umiejętności 

pozwalając na zestawienie wyników danego ucznia na tle pozostałych uczniów z klasy, szkoły, 

powiatu, gminy i w kontekście całego województwa.  

 

Cały projekt zakłada, że po przeprowadzeniu testu na platformie (pre-diagnoza) nauczyciel 

będzie mógł samodzielnie przeprowadzić kolejny etap badań (diagnoza uzupełniająca) w wersji 

stacjonarnej, w postaci działań post-diagniostycznych realizowanych poprzez zajęcia 

korygujące i rozwijające. 

 

Platforma online obejmuje cztery role: 

 Administrator Systemu – zakłada konta innym użytkownikom (Administratorom Systemu 

oraz Administratorom Szkoły), zakłada i modyfikuje szkoły i przypisuje do nich 

administratorów oraz generuje raporty z danymi statystycznymi zebranymi na podstawie 

badań przesiewowych i zarządza okresami badawczymi, 

 Administrator Szkoły – zakłada konta nauczycielom szkoły, do której posiada uprawnienia, 

zakłada klasy z określoną liczbą uczniów i dodaje do nich nauczycieli oraz generuje raporty 

z danymi statystycznymi zebranymi w obrębie swojej szkoły, 
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 Nauczyciel – przypisuje do danej klasy test/y, które uczniowie mają rozwiązać oraz bierze 

bierny udział w ich rozwiązywaniu, generuje plik PDF z danymi dostępowymi do platformy dla 

uczniów, modyfikuje hasła dostępowe, wypełnia kwestionariusze zawierające informacje 

dotyczące uczniów przypisanych do zadań, przegląda wyniki testów oraz generuje raporty 

z danymi statystycznymi zebranymi na podstawie badań przesiewowych, 

 Uczeń – wykonuje zadanie/test w danej próbie diagnostycznej przypisanej do jego konta.  
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Minimalne wymagania techniczne dla 
Platformy online 
 
Platforma online jest obsługiwana przez następujące przeglądarki internetowe: 

 Internet Explorer 8 lub nowszą, 

 Firefox 20 lub nowszą, 

 Chrome 27 lub nowszą. 

 

Dodatkowo uczniowie biorący udział w badaniach przesiewowych powinni zostać wyposażeni 

w słuchawki a sale, w których będą prowadzone testy powinny zapewniać warunki do skupienia 

uwagi (szczególnie istotne w przypadku młodszych uczniów).  
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Aplikacja Administratora szkolnego 
 
 

Opis aplikacji 
 
Rola Administratora Szkoły umożliwia zakładanie kont nauczycielom szkoły, do której posiada 

on uprawnienia, zakładanie klas z określoną liczbą uczniów i dodawania do nich nauczycieli. 

Dodatkowo Administrator Szkoły może edytować dane użytkowników oraz informacje o klasach 

w obrębie swojej szkoły oraz generować raporty z danymi statystycznymi zebranymi w obrębie 

swojej szkoły. 

 
 

Podstawowe czynności Administratora Szkoły 
 
Sugerowana kolejność czynności wykonywanych przez Administratora Szkoły przy rozpoczęciu 

pracy z platformą: 

 

1. Założenie kont nauczycieli szkoły, do której posiada uprawnienia, 

2. Utworzenie klas w szkole (wraz z określeniem liczby uczniów w klasie), 

3. Przypisywanie nauczycieli do założonych klas. 
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Logowanie do platformy 
 
Aby się zalogować, należy: 

 przejść do platformy, 

 wpisać nazwę użytkownika (Login) i hasło, 

 kliknąć przycisk Login.  

 

 

 

W przypadku, gdy użytkownik zapomniał hasła, należy: 

 kliknąć link Nie pamiętasz hasła?, 

 w polu Adres email podać adres mailowy, 

 w polu Przepisz kod z obrazka wpisać widoczny kod, 

 kliknąć przycisk Odzyskaj hasło. 
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Wiadomość z instrukcjami potrzebnymi do odzyskania hasła zostanie wysłana na podany adres 

e-mail. 

 

UWAGA: Platforma online umożliwia Administratorom Systemu, Administratorom Szkoły oraz 

nauczycielom wykonywanie bezpiecznego logowania za pomocą uprzednio stworzonego profilu 

ePUAP poprzez kliknięcie linku Zaloguj się przez ePUAP. Połączenie konta utworzonego na 

platformie online z kontem ePUAP możliwe jest po przejściu do zakładki Profil. 

 
 

Strona główna 
 
Strona główna aplikacji Administratora Szkoły zawiera menu funkcji wyświetlane w postaci 

zakładek. 

 

Menu zawiera następujące elementy: 

 

 

 

 Szkoła – funkcja wyświetlająca informacje o szkole, do której użytkownik posiada 

uprawnienia oraz umożliwiająca generowanie raportów z danymi statystycznymi zebranymi 

w obrębie szkoły, 

 Użytkownicy – funkcja umożliwiająca zakładanie i usuwanie kont nauczycielom szkoły, do 

której posiada uprawnienia, 

 Klasy –  funkcja umożliwiająca zakładanie klas z określoną liczbą uczniów oraz przypisanie 

do nich konkretnych kont nauczycieli, 

 Kursy – funkcja umożliwiająca przeglądanie struktury i treści kursów dostępnych na 

platformie, 

 Profil – funkcja umożliwiająca zmianę danych, 

 System – funkcja umożliwiająca sprawdzenie kompatybilności oprogramowania na 

komputerze z platformą online, 

 Pomoc – funkcja umożliwiająca zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika. 

 

Dodatkowo opcją stale dostępną podczas pracy z platformą jest przycisk Wyloguj. 

 

Domyślnie strona główna jest otwarta na zakładce Szkoła. Strona główna może zostać otwarta 

za pomocą kliknięcia bannera znajdującego się u góry strony. 
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Funkcje aplikacji 
 

Szkoła 
 
Po przejściu do zakładki Szkoła użytkownik uzyskuje dostęp do dwóch podzakładek: 

 Informacje o szkole, 

 Raporty. 

 
 

Informacje o szkole 
 
Podzakładka Informacje o szkole (domyślnie otwarta) wyświetla następujące informacje 

o szkole, do której użytkownik posiada uprawnienia: 

 Nazwa, 

 Unikalny identyfikator, 

 Adres. 

 

 

 
 

Raporty 
 
Po przejściu do podzakładki Raporty wyświetli się ekran, na którym z rozwijanych list 

zawierających wszystkie próby diagnostyczne (kursy) dostępne na platformie oraz obszary 

badawcze, należy wybrać te, dla których chcemy wygenerować raport i kliknąć przycisk 

Wybierz.  

 

 

 

Po wybraniu próby i obszaru na ekranie pojawi się tabela z danymi statystycznymi dotyczącymi 

danej próby diagnostycznej i obszaru badawczego dla klas w obrębie szkoły, do której 

administrator ma uprawnienia. 
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Tabela zawiera listę wszystkich klas w obrębie szkoły, do której administrator ma uprawnienia 

oraz średni wynik uczniów w tych klasach z danego kursu i danej kompetencji. w wybranym 

okresie badawczym. Wyniki te można porównać z maksymalną ilością punktów możliwych do 

uzyskania za daną kompetencję. 

 

Po kliknięciu nazwy klasy wyświetlona zostanie tabela z listą uczniów w wybranej klasie wraz 

z wynikami uczniów w tej klasie z danego kursu i danej kompetencji w wybranym okresie 

badawczym. 

 

Dodatkowo możliwe jest porównanie wyników na tle pozostałych uczniów z klasy, szkoły, 

powiatu, gminy i w kontekście całego województwa.  

 

Aby wyświetlić takie zestawienie należy wybrać interesujące nas kryterium poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego pola (Klasa, Szkoła, Gmina, Powiat, Województwo) spośród pól 

dostępnych w sekcji Porównaj powyższe wyniki na tle: i kliknięcie przycisku Wybierz.  

 

UWAGA: Możliwe jest wybranie więcej niż jednego kryterium. 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów 

w przykładowej klasie na tle średniej wyników w klasie i szkole: 
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Aby zmienić obszar badawczy, dla którego chcesz wygenerować raport, należy z rozwijanej listy 

w okresie badawczym wybrać inny okres i kliknąć przycisk Wybierz. 

 

Aby wygenerować raport dla innego kursu, należy z rozwijanej listy u góry strony wybrać inny 

kurs i kliknąć przycisk Wybierz. 

 

Dodatkowo po kliknięciu przycisku Zaawansowane możliwe jest filtrowanie wyników po polach 

(wartościach) z kwestionariusza uprzednio wypełnionego przez nauczyciela. 

 

UWAGA: Wyniki uczniów bez wypełnionych kwestionariuszy nie będą widoczne w raportach. 

 

Aby wykonać filtrowanie wyników po interesujących nas polach kwestionariusza, należy: 

 przejść do podzakładki Raporty, 



 

12 

 

 z rozwijanych list zawierających wszystkie próby diagnostyczne (kursy) dostępne na 

platformie oraz obszary badawcze, należy wybrać te, dla których chcemy wygenerować 

raport,  

 kliknąć przycisk Wybierz, 

 kliknąć przycisk Zaawansowane (nad tabelą z wynikami wyświetli się tabela z formularzem 

do filtrowania po polach z kwestionariusza; UWAGA: Domyślnie zaznaczoną odpowiedzią 

w pytaniu trzecim jest "Nie", gdyż wyniki uczniów z orzeczeniem z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej nie są uwzględniane w średniej),  

 kliknąć przycisk Wybierz poniżej tabeli z formularzem. 

 

 

 

Po kliknięciu przycisku Wybierz na ekranie pojawi się tabela z listą klas w obrębie szkoły, do 

której administrator ma uprawnienia, jednak średnia wyników będzie uwzględniać jedynie wyniki 

uczniów, którzy spełniają zaznaczone kryteria (np. Płeć ucznia - K). Wyniki tego wyszukiwania 

można również porównać na tle średniej klasy, szkoły, gminy, powiatu i województwa poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego pola spośród pól dostępnych w sekcji Porównaj powyższe wyniki 

na tle: i kliknięcie przycisku Wybierz.  

 

Filtrowanie wyników po polach formularza jest również możliwe po przejściu do listy uczniów 

(kliknięciu nazwy klasy). W tym przypadku widoczne będą jedynie wyniki uzyskane przez 

uczniów spełniających zaznaczone kryteria. 
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Możliwe jest również zapisanie wygenerowanych raportów na swoim komputerze zarówno 

w formie pliku PDF jak i xlsx poprzez kliknięcie przycisku aby wygenerować plik 

xlsx lub  aby wygenerować plik PDF.  

 

Użytkownicy 
 
Zakładka Użytkownicy pozwala na zakładanie i usuwanie kont nauczycieli szkoły, do której 

użytkownik posiada uprawnienia oraz dostarcza szczegółowych informacji na temat 

administratorów i nauczyciel już zarejestrowanych w danej szkole. Dostępne informacje to 

Login, Adres email, Imię, Nazwisko, Rola pełniona w systemie, Szkoła, do której należy dany 

użytkownik, informacja o aktywności konta oraz Data ostatniego logowania.  

 

 

 

Na pasku znajdującym się na dole strony umieszczona jest informacja o liczbie dostępnych 

stron z użytkownikami. Poprzez kliknięcie linku z numerem strony bądź też przycisków 

Poprzednia/Następna można przeglądać wybrane strony. Możliwe jest także wyświetlenie danej 

liczby użytkowników na stronie poprzez wybranie odpowiedniej opcji 5, 10, 20, 50 lub 100 na 

stronę. 

 

Aby wyszukać istniejącego użytkownika: 

 przejdź do zakładki Użytkownicy, 

 w polu wyszukiwania wpisz jego/jej login, 

 kliknij przycisk Szukaj. 

 

Aby wyczyścić filtry wyszukiwania, wyczyść pole wyszukiwania i ponownie kliknij przycisk 

Szukaj. 
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Możliwe jest również alfabetyczne sortowanie listy użytkowników poprzez kliknięcie 

odpowiednich nagłówków Login, Adres email, Imię, Nazwisko, Rola, Szkoła użytkownika, Konto 

aktywne, Data ostatniego logowania.  

 
 

Dodawanie użytkowników 
 
Aby założyć nowe konto Nauczyciela, należy: 

 przejść do zakładki Użytkownicy, 

 kliknąć przycisk Dodaj Nauczyciela,  

 wypełnić pola Login, Hasło, Potwierdź hasło, Adres email, Imię oraz Nazwisko,  

 kliknąć przycisk Dodaj.  

 

 

 
 

Edycja danych użytkowników 
 
Aby zmienić dane wybranego użytkownika, należy: 

 przejść do zakładki Użytkownicy, 

 kliknąć nazwę użytkownika w kolumnie Login, 

 dokonać koniecznych zmian w polach Hasło, Potwierdź hasło, Adres email, Imię, Nazwisko 

lub zaznacz/odznacz pole Konto aktywne aby aktywować/zablokować konto użytkownika, 

 kliknąć przycisk Zaktualizuj. 

 

UWAGA: Po stworzeniu konta nie ma możliwości zmiany Loginu użytkownika. 

 
 

Usuwanie użytkowników 
 
Aby usunąć wybranych użytkowników, należy: 

 przejść do zakładki Użytkownicy, 

 zaznaczyć pola wyboru przy użytkownikach, których chcesz usunąć, 

 kliknąć przycisk Usuń, 
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 potwierdzić chęć usunięcia użytkowników poprzez kliknięcie przycisku OK. 

 

Klasy 
 
Zakładka Klasy pozwala na zakładanie i usuwanie klas w szkole, do której użytkownik posiada 

uprawnienia oraz dostarcza szczegółowych informacji na temat już istniejących klas. Dostępne 

informacje o klasie to Nazwa oraz Liczba uczniów. Administrator Szkoły może również 

edytować klasy i przypisywać do nich konta konkretnych nauczycieli. 

 

 

 
 

Tworzenie nowej klasy i przypisywanie do niej nauczycieli 
 
Aby utworzyć nową klasę, należy: 

 przejść do zakładki Klasy, 

 kliknąć przycisk Utwórz nową klasę,  

 wypełnić pola Nazwa klasy oraz Liczba uczniów,  

 kliknąć przycisk Dodaj klasę.  

 

 

 

UWAGA: Po podaniu liczby uczniów w klasie, ich konta zostaną wygenerowane automatycznie 

(jak przedstawiono poniżej - sekcja Uczniowie).  

 

Następnie należy przypisać nauczyciela do utworzonej klasy. Aby to zrobić, należy: 

 na widoku nowo utworzonej klasy, z rozwijanej listy Wybierz nauczyciela, wybrać imię 

i nazwisko osoby, który ma pełnić rolę nauczyciela w tworzonej klasie, 

 kliknąć przycisk Dodaj nauczyciela (nauczyciel zostanie dodany w sekcji Przypisani 

nauczyciele) 

 dokonać ewentualnej zmiany nazwy klasy i kliknąć przycisk Zapisz aby sfinalizować 

tworzenie nowej klasy lub Usuń aby zrezygnować z jej tworzenia. 
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Aby usunąć przypisanie nauczyciela do wybranej klasy, należy: 

 przejść do zakładki Klasy, 

 kliknąć nazwę klasy w kolumnie Nazwa, 

 zaznaczyć pole wyboru przy przypisanym nauczycielu,  

 kliknąć przycisk Usuń znajdujący się w sekcji Przypisani nauczyciele, 

 potwierdzić chęć usunięcia przypisania poprzez kliknięcie przycisku OK. 

 
 
Edycja klasy 
 
Aby zmienić dane wybranej klasy, należy: 

 przejść do zakładki Klasy, 

 kliknąć nazwę klasy w kolumnie Nazwa, 

 dokonać koniecznych zmian w sekcjach Opis klasy lub Przypisani nauczyciele, 

 kliknąć przycisk Zapisz. 

 

UWAGA: Nie ma możliwości zmiany liczby uczniów w klasie – aby to zrobić, należy usunąć 

istniejącą klasę i utworzyć nową z poprawną ilością uczniów. 
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Usuwanie klasy 
 
Aby usunąć wybraną klasę, należy: 

 przejść do zakładki Klasy, 

 kliknąć nazwę klasy w kolumnie Nazwa, 

 kliknąć przycisk Usuń, 

 potwierdzić chęć usunięcia klasy poprzez kliknięcie przycisku OK. 

 
 

Kursy 
 
Zakładka Kursy zawiera listę przypisanych do szkoły kursów. 

 

 

 

UWAGA: Wszystkie kursy znajdujące się na platformie są automatycznie przypisywane do 

każdej utworzonej szkoły. 

 

Administrator Szkoły ma możliwość przeglądania informacji o kursie i jego strukturze wraz 

z możliwością otwarcia poszczególnych testów. 

 

Aby przejrzeć strukturę i zawartość kursu, należy:  

 przejść do zakładki Kursy, 

 kliknąć nazwę wybranego kursu, 

 kliknąć link Przeglądaj strukturę kursu,  

 kliknąć nazwę lekcji aby przejrzeć jej zawartość, 

 kliknąć link Wróć na szczycie strony, aby powrócić do widoku podstawowych informacji 

dotyczących kursu.  
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Profil 
 
Zakładka Profil przenosi użytkownika do formularza zawierającego jego dane takie jak: 

 nazwa szkoły, do której użytkownik posiada uprawnienia, 

 Login, 

 Hasło, 

 Potwierdź hasło, 

 Adres email, 

 Imię, 

 Nazwisko.  

 

 

 

Aby zmienić swoje dane, należy: 

 przejść do zakładki Profil, 

 dokonać koniecznych zmian w polach Hasło, Potwierdź hasło, Adres email, Imię, Nazwisko, 

 kliknąć przycisk Zaktualizuj. 

 

UWAGA: Nie ma możliwości zmiany swojego Loginu. 

 

Aby połączyć konto utworzone na platformie online z uprzednio stworzonym kontem 

ePUAP, należy: 

 przejść do zakładki Profil, 

 kliknąć przycisk Połącz z ePUAP, 

 postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie. 
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Kontrola systemu 
 
Po przejściu do zakładki System zostanie uruchomiony program diagnostyczny testujący 

zgodność Twojego oprogramowania z wymaganiami systemu.  

 

 

 

System diagnostyczny sprawdza kompatybilność oprogramowania na komputerze z platformą 

online. Sprawdzane są poniższe elementy: 

o przeglądarka, 

o system operacyjny, 

o JavaScript, 

o Ciasteczka (cookies), 

o wtyczka Flash, 

 instalowany jest komponent nagrywania, 

 testowane są ustawienia otwierania wyskakujących okien: 

 

 

 

Po sprawdzeniu kompatybilności oprogramowania kliknij przycisk Przejdź dalej aby 

kontynuować pracę z platformą.  



 

20 

 

 

Pomoc 
 
Kliknij zakładkę Pomoc, aby otworzyć plik zawierający podręcznik użytkownika. 

 
 

Wylogowanie 
 
Aby zakończyć pracę z platformą, kliknij przycisk Wyloguj w prawym górnym rogu ekranu. 

 


