
NIE wpisuj go w pasku wyszukiwania google

W pasku przeglądarki internetowej (np. Chrome, Edge, Firefox,
Opera) wpisz adres www.zdamyprawko.pl i potwierdź
klawiszem ENTER

Aby zacząć
kliknij przycisk
"LOGOWANIE /
REJESTRACJA"



Kliknij przycisk
"ZALOGUJ SIĘ"
jeżeli posiadasz
dane dostępowe jak
login i hasło np. z
podręcznika "Zdaj
testy i egzamin
praktyczny. Prawo
jazdy kat. BAT."
Przejdź do części
instrukcji
oznaczonej literą
"A".

Kliknij przycisk
"ZAREJESTRUJ SIĘ"
jeżeli NIE posiadasz
loginu i hasła i chcesz
uczyć się testów i
wykładów na prawo
jazdy. Przejdź do
części instrukcji
oznaczonej literą "B" a
następnie zacznij od
"A1"

.

Kliknij przycisk
"ZALOGUJ PRZEZ
FACEBOOK" jeżeli NIE
posiadasz loginu i
hasła i chcesz uczyć
się testów i wykładów
na prawo jazdy.
Przejdź do części
instrukcji oznaczonej
literą "B5" a następnie
zacznij od "A1".

" a następnie zacznij
od "A1".

Używając WIELKICH liter i cyfr dokładnie
przepisz LOGIN i HASŁO z naklejki w podręczniku.

Kliknij przycisk "ZALOGUJ SIĘ".



Kliknij przycisk
"MENU" lub
"ROZPOCZNIJ" Zmień oficjalny język testów

na prawo jazdy na: POLSKI,
ANGIELSKI lub NIEMIECKI.

Zmień oficjalny język testów
na prawo jazdy na: POLSKI,
ANGIELSKI lub NIEMIECKI.

W tym miejscu pokazuje się ilość dni pozostała do
czasu wygaśnięcia subskrypcji (w przypadku
loginu i hasła uzyskanego z naklejki w podręczniku
jest to 240 dni od aktywacji)

Ucz się testów z Ministerstwa Infrastruktury z
zakładki "BAZA PYTAŃ". Tylko w tym miejscu masz
gwarancję, że przećwiczysz wszystkie pytania,
które mogą wystąpić na egzaminie państwowym
w WORD. Przejdź do punktu instrukcji "A3 BAZA
PYTAŃ"

Utrwalaj wiedzę
przeprowadzając
egzamin
identyczny jak w
WORD w zakładce
"Sprawdzian".
Przejdź do punktu
instrukcji "A4
SPRAWDZIAN"

Ucz się przepisów ruchu drogowego z zakładki "Wykłady".
Przejdź do punktu instrukcji "A5 WYKŁADY".

Aby wygenerować plik w arkuszem egzaminu
uzupełnij "DANE UŻYTKOWNIKA" i przejdź do
zakładki "STATYSTYKI". Przejdź do punktu instrukcji
"A6 DANE I STATYSTYKI".



Wybierz kategorię prawa
jazdy, która Cię interesuje.

Wybierz dział
pytań, którego
aktualnie
zamierzasz się
uczyć. Postęp
nauki widać po
prawej stronie
przy każdym
dziale gdzie
cyfra 0 oznacza
dział jeszcze
nie otwierany.

Przewiń boczny
pasek w dół lub w
górę aby znaleźć
interesujący dział.
Wybieraj z 30
działów. 20
pierwszych działów
dotyczy wiedzy
ogólnej gdzie na
pytanie można
odpowiedzieć TAK
lub NIE. Pozostałe
10 działów to
pytania
specjalistyczne
gdzie można
wybrać jedną z
trzech możliwych
odpowiedzi
oznaczonych
literami A, B lub C.



Nawiguj po pytaniach
z działu przesuwając
boczny pasek w dół
lub w górę.

Udzielaj odpowiedzi
na pytania ogólne
wybierając przycisk
"TAK" lub "NIE".

Kliknij przysisk
"START" aby zacząć
odtwarzanie filmu
dotyczącego pytania.
Zamiat filmów w
pytaniach pojawiają
się zdjęcia lub grafiki.

Udzielaj
odpowiedzi na
pytania
specjalistyczne
wybierając
przycisk "A", "B"
lub "C".

Informacja o aktualnie
ćwiczonej kategorii
prawa jazdy.

Przycisk umożliwia
powrót do menu
aplikacji (patrz grafikę
A2) i umożliwia zmianę
wykonywanej
czynności na np.
SPRAWDZIAN lub
WYKŁADY. Kliknij w
"MENU".

Dowiedz się o
poprawności swojej
odpowiedzi klikając
przycisk "SPRAWDŹ
ODPOWIEDŹ".

Klikaj w poszczególne
numery pytań aby
znaleźć, które Cię
interesuje lub ćwicz
po kolei klikając w
przycisk "NASTĘPNE
PYTANIE".



Wybierz kategorię prawa
jazdy, która Cię interesuje.

Udzielaj odpowiedzi
na pytania ogólne
wybierając przycisk
"TAK" lub "NIE" oraz
pytania
specjalistyczne
wybierając jedną
prawidłową
odpowiedź: A, B lub C.

Jeżeli zdążysz
odpowiedzieć
zanim skończy
się czas kliknij
w przycisk
"NASTĘPNE
PYTANIE".

Kliknij przysisk
"START" aby zacząć
odtwarzanie filmu
dotyczącego pytania.

Czas pozostały do końca egzaminu.

Wartość punktowa
pytania. W teście
występują pytania o
wartościach
punktowych 1, 2 i 3
gdzie najwyższa
wartość odpowiada
najwyższemu
poziomowi
trudności
odpowiedzi.

W tym miejscu
wyświetla się
pozostały czas
udzielenia odpowiedzi
na pytanie. Najpierw
20 sekund na
zapoznanie się z
pytaniem, następnie
15 sekund na
odpowiedź.



Po przebrnięciu
przez 32 pytania
testowe kliknij
przycisk "ZAKOŃCZ
EGZAMIN".

Przesuwaj paskiem
dolnym w prawo lub
w lewo aby znaleźć
interesujące cię
pytanie i prawidłową
odpowiedź do niego.

Wydrukuj wynik egzaminu dla
swojego OSK. W tym celu
przejdź do punktu instrukcji
"A6 DANE I STATYSTYKI".

Klikaj w poszczególne
numery pytań aby
sprawdzić czy
udzielona odpowiedź
była prawidłowa.
Pytania podświetlone
na zielono zostały
udzielone prawidłowo,
na czerwono były
błędne.

Po kliknięciu przycisku
"ZAKOŃCZ EGZAMIN"
wyświetli się pole z
wynikiem negatywnym lub
pozytywnym, liczba
uzyskanych punktów (0-67
wynik negatywny, 68-74
wynik pozytywny) oraz
przycisk "SPRAWDŹ
ODPOWIEDZI".

Kliknij w interesującą
Cię kategorię prawa
jazdy

Kliknij w przycisk
"ANIMACJE" aby
wyświetlić filmy z
ruchem drogowym.



Wybierz dział
wykładów, który
aktualnie ćwiczysz.

Kliknij wybraną
lekcję z przepisami
ruchu drogowego.
monitoruj postęp
nauki. liczba 0
oznacza, że lekcja
nie była jeszcze
zaczęta.

Przesuwaj boczny
pasek w dół lub w
górę aby znaleźć
interesujący cię
dział lub lekcję.

Kliknij przycisk aby
wyświetlić lub
zamknąć boczne
menu nawigacyjne
po całej lekcji.

Włącz lub wyłącz autoodtwarzanie
wszystkich slajdów z lektorem w
obrębie jednej lekcji.

Włącz lub wyłącz tryb pełnoekranowy
dla grafik lub animacji w lekcji.

Przyciski
nawigacyjne po
slajdach. Możesz
użyć również
strzałek w lewo lub
w prawo na
klawiaturze.

Przesuń boczny
pasek menu
nawigacyjnego w
dół lub w górę aby
znaleźć interesujący
cię slajd.

Wróć do wyboru
lekcji oraz działów.

Włącz lub wyłącz
głos lektora oraz
reguluj poziom jego
głośności.



Jesteś w zakładce
"DANE
UŻYTKOWNIKA".
Dla ułatwienia
komunikacji ze
swoim OSK oraz w
celu wydrukowania
protokołu z
odbytego egzaminu
uzupełnij swoje
dane osobowe i nr
PKK a następnie
przejdź do zakładki
"STATYSTYKI".

W rubrykach wpisz
imię, nazwisko, nr
PKK oraz nr PESEL.

Możesz zmienić wygenerowane hasło na osobiste. W tym
celu zostaniesz poproszony o podanie obecnego oraz
nowego hasła. Zapisz nowe hasło i trzymaj je w bezpiecznym
miejscu.

Po uzupełnieniu
danych kliknij
przycisk "ZAPISZ"

Możesz zmienić datę oraz
godzinę przeprowadzonego
egzaminu. Kliknij w symbol
daty pod imieniem i
nazwiskiem. Jeżeli nie
edytujesz tych pól protokół
egzaminu zostanie
wygenerowany i
wydrukowany z datą bieżącą.

Kliknij przycisk "DRUKUJ"
aby wygenerować i
wydrukować do drukarki
luk pliku PDF protokół
egzaminu. Plik możesz
zapisać w komputerze i
wysłać go do OSK.



Aby zarejestrować
nowe konto w portalu
www.zdamyprawko.pl
w rubrykach wpisz
login (min. 4 znaki), e-
mail (nie może być
wcześniej użyty na
portalu), hasło
(minimum 6 znaków).

Po uzupełnieniu
rubryk kliknij
"ZAREJESTRUJ SIĘ".

Jeżeli rejestracja przebiegła prawidłowo
wyświetli się zielony tekst odsyłający do
podanej skrzynki e-mailowej w celu
potwierdzenia rejestracji.

Tak powinna wyglądać treść e-maila od
administracji serwisu. Należy kliknąć
aktywny link z e-maila.



Zielony teskt potwierdza
pomyślną aktywację konta na
portalu www.zdamyprawko.pl

Wpisz jako login i hasło dane podane
podczas rejestracji konta.

Zostaniesz
przeniesiony do
przeglądarki. Kliknij
"ZALOGUJ SIĘ".



Aby korzystać z pełnej
wersji portalu należy
kliknąć przycisk
"UZYSKAJ PEŁNY
DOSTĘP".

Zostaniesz
przeniesiony do opcji
wyboru czasu
subskrypcji. Wybierz
aktywację na 30, 90
lub 180 dni. Kliknij
"KUP TERAZ".



Zostaniesz
przeniesiony do opcji
wyboru czasu
subskrypcji. Wybierz
aktywację na 30, 90
lub 180 dni. Kliknij
"KUP TERAZ".

Zostaniesz
przeniesiony do
portalu z płatnościami
online Przelewy24.pl.
Wybierz wygodną dla
siebie formę zapłaty.

Zielony teskt potwierdza
pomyślną aktywację pełnego
dostępu do konta na portalu
www.zdamyprawko.pl.


