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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).  



6 

 

 

Aplikacja Ucznia 
 
 

Opis aplikacji 
 
Uczeń wykonuje zadanie/test w danej próbie diagnostycznej przypisanej do jego konta a po 

ukończeniu przesyła go nauczycielowi. Do każdego poziomu (klasy) przypisany jest test online 

o odpowiednio dobranym poziomie 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 przez nauczycieli.  

 

Uczniowie po zalogowaniu się do platformy danymi otrzymanymi od nauczyciela wykonują 

zlecony im test tj. przechodzą kolejne ekrany i wykonują znajdujące się na nich ćwiczenia aby 

następnie zgłosić zadanie, czyli odesłać je do nauczyciela, który będzie miał wgląd w uzyskane 

przez ucznia wyniki.  

 

UWAGA: W przypadku, gdy na koncie ucznia nie będzie już więcej testów do wykonania, konto 

ucznia zostanie automatycznie zablokowane. 

 
 

Podstawowe czynności Ucznia 
 
Sugerowana kolejność czynności wykonywanych przez Ucznia przy rozpoczęciu pracy 

z platformą: 

 

1. Rozwiązanie zadania/testu w danej próbie diagnostycznej przypisanej do jego konta, 

2. Zgłoszenie ukończonego zadania. 
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Logowanie do platformy 
 
UWAGA: W przypadku najmłodszych dzieci (np. klasy I) może być konieczność zalogowania 

uczniów do systemu przez nauczyciela przed rozpoczęciem testu. 

 

Aby się zalogować, należy: 

 przejść do platformy, 

 wpisać nazwę użytkownika (Login) i hasło, 

 kliknąć przycisk Login.  

 

 

 

UWAGA: Hasła dostępowe są generowane i dostarczane uczniom przez nauczycieli.  
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Strona główna 
 
Strona główna aplikacji Ucznia zawiera menu funkcji wyświetlane w postaci zakładek. 

 

Menu zawiera następujące elementy: 

 

 

 

 Moja praca – funkcja umożliwiająca wykonanie zadań/testów w danej próbie diagnostycznej 

przypisanej do konta ucznia i ich odesłanie do nauczyciela, 

 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 Moja praca. Strona główna może zostać 

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

Moja praca 
 
Zakładka Moja praca umożliwia uczniom rozwiązywanie zadań/testów w danej próbie 

diagnostycznej przypisanej do jego konta oraz zgłoszenie ukończonego zadania nauczycielowi. 

 

W centralnej części zakładki Moja praca widoczna jest sekcja Zadania zawierająca listę 

wszystkich zadań przypisanych do konta ucznia. Dostępne informacje to: Nazwa, Data 

zakończenia oraz Status zadania.  

 

 

 

Aby przejść do rozwiązywania wybranego testu, należy: 

 przejść do zakładki Moja praca,  

 kliknąć nazwę zadania,  

 kliknąć nazwę zasobu (próby diagnostycznej) w sekcji Zasoby (spowoduje to otwarcie testu 

i możliwość jego rozwiązania). 

 

 

 

 

Aby przejrzeć wszystkie swoje zadania, należy: 

 wybrać zakładkę Moja praca (w jej centralnej części widoczna będzie sekcja Zadania 

zawierająca listę wszystkich zadań przypisanych do konta ucznia) 

 

Aby obejrzeć szczegóły zadania, należy: 

 kliknąć nazwę zadania. 
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Rozwiązywanie testu opisano w rozdziale Praca z testem. 

 

Praca z testem 
 
Próby diagnostyczne przygotowane są w formacie zadań multimedialnych uruchamianych 

w platformie online. Pytania/ćwiczenia w danej próbie badają określone umiejętności uczniów 

np. czytanie ze zrozumieniem. Zadaniem ucznia jest przejście kolejnych ekranów testu i 

wykonanie znajdujących się na nich ćwiczeń aby następnie zgłosić zadanie, czyli odesłać je do 

nauczyciela. 

 
Aby przejść do rozwiązywania wybranego testu, należy: 

 przejść do zakładki Moja praca,  

 kliknąć nazwę zadania,  

 kliknąć nazwę zasobu (próby diagnostycznej) w sekcji Zasoby (spowoduje to otwarcie testu 

i możliwość jego rozwiązania). 

 

UWAGA: Każde ćwiczenie można wykonać jeden raz, to znaczy, że po zatwierdzeniu strony 

przyciskiem  i przejściu do następnej nie ma możliwości powrotu do poprzedniego 

ćwiczenia. Jednak możliwe jest poprawianie swoich odpowiedzi w ramach danego ekranu oraz 

rozwiązanie testu z przerwami poprzez zapisanie wyników i kontynuację w innym terminie. 

 

Po zakończonej pracy ze stronami testu należy kliknąć przycisk Zapisz i zakończ  na 

szczycie strony, aby powrócić do widoku podstawowych informacji dotyczących zadania i móc 

przesłać zadanie do nauczyciela poprzez kliknięcie przycisku Zgłoś zadanie.  

 

UWAGA: Zadania należy przesyłać do nauczyciela przed wyznaczoną datą zakończenia. Po 

ich przesłaniu, dalsze rozwiązywanie testu nie będzie już możliwe, a w przypadku, gdy uczeń 

nie ma już na swoim koncie aktywnych zadań jego konto zostanie automatycznie zablokowane.  

 
W następnym rozdziale szczegółowo opisano funkcjonalności ekranów i przycisków w testach.  
 
 

Funkcjonalności ekranów i przycisków w testach 
 
Ekrany testów składają się z następujących stałych elementów: 

 linku Wróć umożliwiającego powrót do widoku podstawowych informacji dotyczących zadania 

(po kliknięciu linku wynik testu zostanie zapisany) oraz Nagłówka zawierającego nazwę 

zadania, nad którym pracuje uczeń (1), 
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 przycisku zapisz i zamknij (2) umożliwiającego opuszczenie testu z zapisaniem wyników 

(należy potwierdzić chęć wyjścia klikając przycisk OK lub zrezygnować klikając przycisk 

anuluj), 

 licznika stron (4), pokazującego łączną liczbę ekranów w teście oraz stronę, na której obecnie 

znajduje się uczeń, 

 przycisku zatwierdź stronę (5) umożliwiającego zatwierdzenie udzielonych odpowiedzi na 

stronie (dopiero po zatwierdzeniu strony aktywowany zostanie przycisk następna strona*), 

 przycisku następna strona (6) umożliwiającego przejście do następnej strony (UWAGA: Nie 

ma możliwości powrotu do poprzedniego ćwiczenia), 

 przycisku odtwarzaj/pauza (7) umożliwiającego odtworzone pliku audio z poleceniem do 

zadania umieszczonego na ekranie. 

 

* W przypadku, gdy uczeń rozwiązał ćwiczenie na danej stronie i chce zakończyć pracę 

z testem w tym momencie konieczne jest uprzednie kliknięcie przycisku zatwierdź stronę 

i przejście do następnej strony poprzez kliknięcie przycisku następna strona aby ostatnio 

rozwiązane ćwiczenie zostało zapisane. Jeśli uczeń opuści test znajdując się na stronie 

z rozwiązanym i zatwierdzonym ćwiczeniem jego odpowiedzi udzielone w tym ćwiczeniu nie 

zostaną zapisane.  
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Dodatkowo część ćwiczeń wyposażona została w ikony  umożliwiające wysłuchanie 

nagrań będących częścią tych ćwiczeń. 

 

W przypadku ćwiczeń dla klasy I polegających na odtwarzaniu liter poprzez łączenie punktów 

istnieje możliwość odświeżenia ekranu (ikona ). W przypadku takich ćwiczeń uczeń 

może podjąć trzy próby połączenia punktów (zaliczona zostanie jedna – poprawna 

uwzględniająca właściwy kierunek kreślenia litery).  

 

 

 

Dodatkowo w prawym dolnym rogu większości ekranów umieszona została ikona 

oznaczająca, że dla tego ćwiczenia przewidziana jest karta pracy. Karty pracy dostępne są jako 

alternatywna forma realizacji ćwiczenia realizowanego online lub dodatkowa pomoc dla ucznia 

w większości zadań.  

 

UWAGA: Uczniowie nie powinni uruchamiać kart pracy ale mają taką możliwość. Nauczyciel 

udostępnia uczniom karty pracy na ich prośbę. 
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Zadania multimedialne wymagają od uczniów przeczytania (lub odsłuchania) poleceń 

i wykonanie ćwiczeń zgodnie z instrukcjami poprzez wykonanie m.in. następujących czynności: 

 połączenie odpowiednich elementów (aby usunąć połączenie należy na nie kliknąć),  

 przenoszenie elementów metodą przeciągnij i upuść (aby zmienić odpowiedź należy 

przenieść wybrany element z powrotem i wybrać inny),  

 zaznaczenie poprawnych odpowiedzi,  

 wpisanie poprawnej odpowiedzi (przy użyciu klawiatury). 

 

UWAGA: Należy pamiętać, że niektóre ekrany pełnią rolę informacyjną. W przypadku takich 

ekranów należy uważnie zapoznać się z zawartymi informacjami (czasami w wyznaczonym 

czasie) i przejść do następnej strony na której znajduje się ekran z ćwiczeniem odnoszącym się 

do ekranu informacyjnego. 
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Zgłoszenie zadania 
 
Po wykonaniu zadania uczeń powinien zgłosić zadanie, czyli odesłać je do nauczyciela. 

 

Aby zgłosić zadanie, należy: 

 przejść do zakładki Moja praca,  

 kliknąć nazwę zadania, które chcesz odesłać nauczycielowi,  

 kliknąć przycisk Zgłoś zadanie, 

 potwierdzić chęć zgłoszenia zadania klikając przycisk OK (lub zrezygnować klikając przycisk 

Anuluj).  

 

 

 

UWAGA: Dalsze rozwiązywanie testu nie będzie już możliwe, a w przypadku, gdy uczeń nie ma 

już na swoim koncie aktywnych zadań jego konto zostanie automatycznie zablokowane.  

 

UWAGA: W przypadku, gdy nauczyciel zdecyduje się ponownie zlecić uczniowi wykonanie 

testu jego/jej konto zostanie odblokowane, umożliwiając ponowne zalogowanie się do platformy 

online i wykonanie testu. Poprzednie wyniki tego testu dla tego ucznia zostaną usunięte 

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

 
 

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

 
 


