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Moduł eAsk 
 

Informacje ogólne 
 
Moduł eAsk umożliwia tworzenie i zarządzanie pytaniami testowymi oraz określanie zakresu 
pytań losowanych dla poszczególnych egzaminów. W celu uzyskania danych dostępowych do 
modułu należy skontaktować się z Biurem ds. Egzaminów Uczelnianych WUM, które 
odpowiada za zakładanie kont dla Koordynatorów. Zgłoszenie powinno zawierać imię 
i nazwisko Koordynatora, jego adres e-mail oraz informacje dotyczące wydziału, kierunku 
oraz przedmiotu, do których osoba będzie uprawniona. 
 
Po utworzeniu konta dla Koordynatora, dane dostępowe umożliwiające logowanie, zostaną 
przestałe na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 
 
W celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji wchodzących w skład systemu 
egzaminacyjnego, zalecamy korzystanie z przeglądarek internetowych Firefox lub Chrome. 
 
 

Role użytkowników 
 
Administrator 
 
Administrator odpowiada za tworzenie kont dla Koordynatorów, modyfikację uprawnień 
wszystkich użytkowników oraz konfigurację ustawień. 
 
Koordynator 
 
Koordynator jest osobą odpowiedzialną za merytoryczną zawartość bazy pytań z danego 
przedmiotu. W ramach modułu eAsk Koordynator dysponuje następującymi możliwościami: 

- tworzenia kategorii pytań w ramach koordynowanych przedmiotów, 
- tworzenia kont dla Autorów pytań testowych, 
- tworzenia pytań testowych, 
- zatwierdzania pytań testowych, 
- decydowania o liczbie pytań z danej kategorii, które mają pojawić się w teście, 
- rozpatrywania zastrzeżeń dotyczących pytań testowych zgłaszanych przez studentów. 

 
Autor 
 
Autor jest osobą wyznaczoną przez Koordynatora, uprawnioną do tworzenia pytań 
testowych. 
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Logowanie 
 
Panel logowania do modułu eAsk dostępny jest pod adresem: https://ask.wum.edu.pl/eask/ 
 

 
 
Pierwsze logowanie odbywa się na podstawie danych dostępowych otrzymanych od 
Administratora systemu. Po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła dostępu. 
 
Panel daje również możliwość odzyskania hasła. 
 

Strona główna 

 
Wygląd strony głównej wyświetlany dla Koordynatora: 
 

 
 
Wygląd strony głównej wyświetlany dla Autora: 
 

 

http://egzaminy.wum.edu.pl/
https://ask.wum.edu.pl/eask/
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Przyciski nawigacyjne: 
 
Start - przycisk powoduje powrót do strony głównej. 
 
Pytania egzaminacyjne - przycisk otwiera narzędzie do tworzenia i zarządzania pytaniami 
testowymi. Taki sam efekt wywołuje wybranie opcji „Sprawdź lub dodaj nowe pytania 
egzaminacyjne”, widocznej na ekranie poniżej paska nawigacyjnego. 
 
Statystyki pytań - przycisk powoduje wyświetlenie informacji nt. ilości pytań oraz stopniu ich 
trudności. Taki sam efekt wywołuje wybranie opcji „Zobacz statystyki pytań 
egzaminacyjnych”, widocznej na ekranie poniżej paska nawigacyjnego. 
 
Autorzy pytań - przycisk otwiera narzędzie do tworzenia kont dla Autorów pytań testowych. 
 
Zastrzeżenia - przycisk umożliwia przegląd i rozpatrywanie zastrzeżeń do pytań testowych, 
zgłoszonych przez studentów. Taki sam efekt wywołuje wybranie opcji „Sprawdź 
zastrzeżenia studentów do pytań”, widocznej na ekranie poniżej paska nawigacyjnego. 
 
Ustawienia przedmiotu - przycisk umożliwia tworzenie kategorii pytań w ramach 
koordynowanych przedmiotów oraz konfigurowanie liczby pytań z danej kategorii w teście 
egzaminacyjnym. 
 
W przypadku pojawienia się w systemie nowych pytań do zatwierdzenia lub zastrzeżeń 
studentów na stronie głównej wyświetli się dodatkowo powiadomienie w formie widocznej 
poniżej: 
 

 
 
Kliknięcie powiadomienia spowoduje przeniesienie do pytań oczekujących na zatwierdzenie 
lub zgłoszonych zastrzeżeń (w zależności od treści powiadomienia). 
 
Ostatnim elementem widocznym na stronie głównej modułu eAsk jest przycisk służący do 
wylogowania z aplikacji, znajdujący się w prawnym górnym rogu: 
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Rozpoczęcie pracy 
 
Ustawienia przedmiotu 
 
Pierwszym zadaniem Koordynatora jest przekazanie Administratorom wytycznych 
dotyczących parametrów egzaminu w celu skonfigurowania go w module eAsk (takich jak 
liczba pytań, czas trwania, próg zaliczenia, etc.). 
 
Następną czynnością jest stworzenie kategorii pytań w ramach przedmiotów, do których 
posiada się uprawienia. W tym celu należy wejść w Ustawienia przedmiotu i za pomocą 
przycisku Dodaj podgrupę pytań  dodać co najmniej jedną kategorię pytań. 
Utworzona kategoria pojawi się domyślnie w grupie pytań podstawowa. W analogiczny 
sposób można dodać dowolną liczbę kategorii do grupy.  
 

Uwaga! W przypadku, gdy Koordynator posiada uprawienia do więcej niż jednego 
przedmiotu należy wcześniej wybrać go listy, a następnie zatwierdzić za pomocą przycisku 
Pokaż ustawienia. 
 
 

 
Po utworzeniu kategorii, moduł umożliwia określenie ilości pytań, które będą z niej losowane 
do testu egzaminacyjnego. Aby wprowadzić te wartości, należy użyć przycisku Edytuj 
znajdującego się obok nazwy kategorii, a następnie zatwierdzić ustawienia za pomocą 
przycisku Zapisz  
 
W dowolnej chwili można zmienić nazwę kategorii oraz dokonać modyfikacji ilości 
losowanych pytań dla poszczególnych grup. W celu usunięcia kategorii należy użyć przycisku 
Usuń grupę po uprzednim upewnieniu się, że nie są do niej dopisane żadne pytania. 
W przypadku usunięcia grupy, do której dopisane są pytania, Koordynator utraci do nich 
dostęp. 
 
Poniżej znajduje się przykład ustawień dla przedmiotu Testowy z utworzonymi trzema 
kategoriami, z których będą losowane pytania testowe: 
 

 
 
Liczbę pytań, która ma zostać wylosowana z danej kategorii można określać zarówno 
procentowo, jak i wpisując dokładną ilość. W zależności od przyjętej metody system przeliczy 
drugą wartość. 
 

Uwaga! Po wpisaniu wszystkich wartości, liczba w polu rozpisano: musi być równa liczbie 
pytań określonej w ustawieniach egzaminu (w powyższym przypadku 10). 

http://egzaminy.wum.edu.pl/
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Autorzy pytań 
 

Koordynator ma możliwość tworzenia kont dla Autorów pytań testowych. Funkcja tworzenia 
kont jest dostępna za pomocą przycisku Autorzy pytań, widocznego na stronie głównej. 
 

 
 

W celu dodania nowego Autora należy użyć przycisku Dodaj autora pytań. Spowoduje to 
wyświetlenie widocznego poniżej formularza, umożliwiającego wpisanie danych. 
 

 
Uzupełnienie wszystkich pól oraz zatwierdzenie przyciskiem Dodaj konto, spowoduje 
utworzenie konta oraz prześle, na wpisany w formularzu adres e-mail, powiadomienie 
zawierające dane dostępowe do modułu eAsk dla nowego Autora. 
 

Koordynator ma również możliwość edycji danych Autora, zmiany hasła dostępu lub 
usunięcia konta. Do tego celu służy pasek narzędzi widoczny w lewym dolnym rogu okna 
z listą Autorów. 

 
 

Uwaga! Hasła wszystkich użytkowników systemu egzaminacyjnego (w tym także Autorów) są 
przechowywane w formie zaszyfrowanej – nie ma możliwości ich odczytania, można jedynie 
ustawić nowe. 
 

Autor po zalogowaniu do modułu eAsk posiada domyślnie dostęp do wszystkich 
przedmiotów oraz kategorii pytań danego Koordynatora. W przypadku, gdy Autor ma 
widzieć w systemie tylko część zasobów dostępnych dla Koordynatora, wymagany jest 
kontakt z Administratorami, którzy dokonają modyfikacji uprawnień. 
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Pytania egzaminacyjne 

 
Tworzenie pytań 
 
Pytania egzaminacyjne mogą być tworzone przez Koordynatora oraz Autorów. Osobą 
zatwierdzającą wszystkie nowo utworzone pytania jest Koordynator. 
 
Aby rozpocząć proces wpisywania pytań testowych do systemu należy użyć przycisku Pytania 
egzaminacyjne lub opcji „Dodaj nowe pytanie egzaminacyjne”. 
 

Uwaga! W przypadku, gdy Koordynator lub Autor posiadają uprawienia do więcej niż 
jednego przedmiotu, należy wcześniej wybrać go listy, a następnie zatwierdzić za pomocą 
przycisku Pokaż pytania. 
 
 
 

 
Widok kreatora pytań (zalogowanym użytkownikiem jest Autor): 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://egzaminy.wum.edu.pl/
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Kolejność czynności przy tworzeniu pytań testowych: 
 
1) w polu Kategoria należy wybrać kategorię dla tworzonego pytania; 
 
2) w polu Typ pytania możliwe jest ustalenie rodzaju pytania: jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru;  
 

Uwaga! W przypadku utworzenia różnych typów pytań należy pamiętać, że ustawienia 
egzaminu nie przewidują losowania z rozróżnieniem typu pytania. W praktyce oznacza to, że 
w czasie trwania jednego egzaminu student może otrzymać pytania zarówno jedno, jak i 
wielokrotnego wyboru. 

 
3) w polu Zakładana trudność należy, na podstawie subiektywnej oceny osoby wpisującej, 

określić stopień trudności pytania. Ten parametr określa trudność tylko do momentu 
pierwszego użycia pytania na egzaminie. Po pierwszym użyciu stopień trudności pytania 
jest określany dynamicznie na podstawie odpowiedzi studentów i wyświetlany w polu 
Prawdziwa trudność; 

 
4) w polu Źródło pytania należy wpisać możliwie jak najbardziej dokładne informacje, które 

umożliwią zweryfikowanie poprawności pytania (np. nazwę podręcznika wraz z numerem 
strony, na której można znaleźć informacje dotyczące tworzonego pytania). Wypełnienie 
pola jest obowiązkowe i ma na celu ułatwienie procesu weryfikacji przez Koordynatora; 

 
5) w polu Treść pytania należy wpisać treść pytania. Może być ona formatowana za pomocą 

dostępnego paska narzędzi. 
 
6) po wpisaniu treści należy użyć przycisku Dodaj jedną odpowiedź 

Każde naciśnięcie spowoduje dodanie jednego wariantu odpowiedzi (max. 5). Kolorem 
zielonym należy zaznaczyć poprawną odpowiedź (domyślnie zaznacza się pierwszy dodany 
wariant).  

 

 
 

Uwaga! Podczas egzaminu odpowiedzi są wyświetlane w losowej kolejności, niewskazane 
jest więc stosowanie sformułowań typu: „Wszystkie powyższe są poprawne”. 

 
Do pytań można dołączać grafikę – służy do tego przycisk Dodaj grafikę  

widoczny w górnej części ekranu. System obsługuje grafiki w formacie .jpeg, .jpg, .gif, .png, 

.bmp o maksymalnej wielkości 3 MB. 
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7) Po zakończeniu edycji pytania należy je zapisać 

 
8) Zapisanie pytania wyświetla je w trybie podglądu (poniżej). Po upewnieniu się, że zostało 

ono wprowadzone poprawnie należy użyć przycisku Zatwierdź, co spowoduje przesłanie 
pytania do Koordynatora, który dokona jego weryfikacji. 

 

 
 

Uwaga! W przypadku, gdy osobą wpisującą jest Koordynator, zatwierdzenie pytania 
spowoduje automatyczne włączenie go do bazy pytań. 

 

Uwaga! Status pytania lub sugestie działań, które należy podjąć w celu prawidłowego 
dodania pytania są na bieżąco wyświetlane w oknie podglądu w postaci komunikatów 
w kolorze czerwonym. 

 
Bazę pytań dla poszczególnych przedmiotów można przeglądać wykorzystując opcję 
filtrowania za pomocą paska, znajdującego się powyżej okna edycji: 
 

 
 
Wybranie funkcji Wyszukiwanie zaawansowane wyświetli panel, w którym można określić 
dokładne parametry np. wyświetlenie pytań konkretnego Autora, stopnia trudności, etc. 
 
 
 

http://egzaminy.wum.edu.pl/
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Zatwierdzanie pytań 
 
Koordynator, który otrzyma pytanie do zatwierdzenia może je zatwierdzić (co spowoduje 
dodanie do bazy pytań) lub odesłać do Autora celem dokonania korekty. Odesłanie pytania 
realizuje się za pomocą przycisku  
 

 
 
Przed odesłaniem pytania do poprawki, Koordynator może w polu Informacje wpisać co, 
jego zdaniem, należy w danym pytaniu poprawić. Może również dokonać poprawki pytania 
we własnym zakresie, korzystając z opcji Edytuj pytanie – w takim przypadku stanie się jego 
współautorem, a informacja o tym wyświetli się w polu Autor, znajdującym się z lewej strony 
okna zawierającego treść. Ostatnią możliwością, jaką dysponuje Koordynator w odniesieniu 
do otrzymanych pytań jest możliwość ich usuwania. 
 

Uwaga! Koordynator posiada możliwość przeglądania i modyfikacji wszystkich pytań 
w ramach przedmiotów, do których jest uprawniony. Autor posiada te uprawnienia tylko 
względem pytań, które sam utworzył. 
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Rozpatrywanie zastrzeżeń 

 
System egzaminów elektronicznych umożliwia studentom zgłaszanie zastrzeżeń do pytań 
testowych. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane zarówno w czasie trwania egzaminu, jak 
i w krótkim czasie po jego zakończeniu - ustalonym z Koordynatorem danego przedmiotu 
(domyślnie system oferuje 5 minut). 
 
Zgłoszenie zastrzeżenia powoduje przesłanie do Koordynatora powiadomienia e-mail oraz 
wyświetlenie stosownej informacji na stronie głównej modułu eAsk. 
 

 
 
W celu rozpoczęcia rozpatrywania zastrzeżeń należy użyć przycisku Zastrzeżenia lub wybrać 
opcję „Sprawdź zastrzeżenia studentów do pytań”. Funkcja jest dostępna również poprzez 
kliknięcie na treści powiadomienia dotyczącego nowych zastrzeżeń. 
 

 
 
Po zapoznaniu się z treścią zastrzeżeń wyświetlonych w polu Lista zastrzeżeń, Koordynator 
ma możliwość ich akceptacji lub odrzucenia. 
 

Uwaga! Pytanie, do którego zgłoszono zastrzeżenie nie losuje się na kolejnych terminach 
egzaminów do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Koordynatora. 

 
 
 
 

http://egzaminy.wum.edu.pl/
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W przypadku, gdy zdecyduje się uznać zastrzeżenia, system wyświetli prośbę o zaznaczenie 
wariantów odpowiedzi, które można uznać na korzyść studenta. Kliknięcie przycisku Wybierz 
spowoduje wyświetlenie wszystkich odpowiedzi z możliwością ich zaznaczenia. Po dokonaniu 
wyboru należy go zatwierdzić przyciskiem Potwierdzam wybór. 
  

 
 

 
 

Uwaga! Student otrzyma dodatkowy punkt tylko w przypadku, gdy udzielona przez niego 
odpowiedź jest zgodna z odpowiedziami uznanymi za poprawne przez Koordynatora. 

 
Po dokonaniu wyboru i zatwierdzeniu prawidłowych odpowiedzi, system wyświetli 
komunikat z prośbą o przejście w tryb edycji (za pomocą przycisku Popraw pytanie), 
a następnie poprawienie treści pytania. 
 

 
 
Po dokonaniu korekty pytanie należy ponownie zapisać. 
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Ostatnim krokiem jest określenie czy po wprowadzeniu poprawek, studenci nadal mogą 
przesyłać zastrzeżenia odnośnie tego pytania. Potwierdzenie spowoduje zablokowanie 
możliwości przesyłania kolejnych zastrzeżeń w przyszłości. 
 

 
 
Efektem pozytywnie rozpatrzonego zastrzeżenia jest automatyczne dodanie punktu 
studentowi, który je zgłosił. Dodatkowy punkt spowoduje także aktualizację oceny w Portalu 
Egzaminacyjnym oraz module eOceny, jeśli ustawienia egzaminu z danego przedmiotu 
przewidują jej automatyczne wystawienie. 
 

Uwaga! Aktualizacja wyników po pozytywnym rozpatrzeniu zastrzeżenia dotyczy wszystkich 
studentów, którzy zdawali egzamin w tym samym terminie. Nie są aktualizowane wyniki z 
terminów wcześniejszych. 

 
W przypadku odrzucenia zgłoszonego zastrzeżenia system wyświetli okno umożliwiające 
dokonanie drobnych korekt w pytaniu. 
 

 
 
Odrzucenie zastrzeżenia nie spowoduje żadnych modyfikacji w zakresie wyniku studenta, 
który je zgłosił. 
 

Uwaga! Zgodnie z regulaminem czas na rozpatrzenie zastrzeżeń wynosi … W przypadku, gdy 
nie zostanie ono rozpatrzone w terminie, system automatycznie rozstrzygnie je na korzyść 
studenta. 

 

Uwaga! Studenci mają możliwość poglądu statusu zgłoszonych zastrzeżeń za pośrednictwem 
Portalu Egzaminacyjnego. 

  

http://egzaminy.wum.edu.pl/
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Moduł eOceny 
 

Informacje ogólne 
 

Moduł eOceny umożliwia Koordynatorom lub osobom wyznaczonym przez jednostki 
naukowo-dydaktyczne, przeglądanie wyników egzaminów elektronicznych poszczególnych 
studentów oraz statystyk ocen dla przedmiotów, do których posiadają uprawnienia. W celu 
uzyskania danych dostępowych do modułu należy skontaktować się z Biurem ds. Egzaminów 
Uczelnianych WUM, które odpowiada za zakładanie kont dla użytkowników. Zgłoszenie 
powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail oraz informacje dotyczące 
wydziału, kierunku oraz przedmiotu, do przeglądania których będzie uprawniony.  
 

Po utworzeniu konta dla użytkownika, dane dostępowe umożliwiające logowanie, zostaną 
przestałe na adres e-mail podany w zgłoszeniu. W przypadku, gdy osobą upoważnioną do 
przeglądania wyników będzie Koordynator, możliwe jest utworzenie dostępu do obu 
modułów jednocześnie – należy to zaznaczyć w zgłoszeniu. 
 

Logowanie 
 
Panel logowania do modułu eOceny dostępny jest pod adresem: https://ask.wum.edu.pl/eidx/ 
 

 
 
Pierwsze logowanie odbywa się na podstawie danych dostępowych otrzymanych od 
Administratora systemu. Po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła dostępu. 
 

Strona główna 
 

 

Przyciski nawigacyjne: 
 

Indeks - pozwala na przeglądanie lub uzupełnianie ocen z przedmiotów, do których 
użytkownik posiada uprawnienia. 
 

Statystyki - pozwalają na przeglądanie statystyk ocen z przedmiotów, do których użytkownik 
posiada uprawienia. 
 

Twoje konto - umożliwia zmianę hasła dostępu do modułu. 

https://ask.wum.edu.pl/eidx/
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Rozpoczęcie pracy 
 
Pierwszą kwestią, jaką należy ustalić, są parametry egzaminu elektronicznego z danego 
przedmiotu. Wartości są konfigurowane w module przez Administratorów na podstawie 
zaleceń przekazanych przez daną jednostkę naukowo-dydaktyczną. Po zakończonym 
egzaminie elektronicznym informacje o uzyskanych ocenach są wysyłane do modułu 
automatycznie.  
 

Uwaga! Do modułu eOceny wysyłane są wyłącznie wyniki egzaminów, które kończą się 
wystawieniem oceny przez system egzaminacyjny. Egzaminy zakończone podaniem jedynie 
informacji o zdobytych punktach nie są automatycznie wysyłane i uwzględnianie w module. 

 
Możliwe jest dodanie innych typów egzaminów, niż elektroniczne, jednakże w takim 
przypadku wpisywanie wyników odbywa się ręcznie. Dodanie innych typów egzaminów 
pozwala określić kolejność, w jakiej student powinien je zdać. 
 

 

 

Uwaga! Przedziały punktowe dla ocen powyżej przyjętego progu zaliczenia obliczane są 
automatycznie. 

 
 
 
 
 
 

http://egzaminy.wum.edu.pl/
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Indeks 

 
Po ustaleniu parametrów egzaminu, użytkownik za pośrednictwem zakładki Indeks ma 
możliwość wyświetlania lub uzupełniania informacji dotyczących ocen z przedmiotów i 
egzaminów, do których posiada uprawnienia.  
 

 
 

W tym celu należy za pomocą rozwijanych pól należy wybrać przedmiot i rodzaj egzaminu, a 
następnie użyć przycisku Potwierdź. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowego paska 
umożliwiającego wyszukanie ocen dla konkretnego studenta. 
 

 
 

Aby wyświetlić listę wyników dla wszystkich studentów zdających wybrany przedmiot, należy 
użyć przycisku Pokaż, pozostawiając puste pole Nazwisko. 
 

 
 
W celu ręcznego wpisania wyniku egzaminu należy użyć przycisku Dodaj wynik. System nie 
umożliwia wpisywania ocen, a jedynie liczby zdobytych przez studenta punktów, które 
następnie są przeliczane na ocenę na podstawie ustawień egzaminu. 
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Statystyki 
 
W celu wyświetlenia statystyk należy wybrać z rozwijanej listy rok akademicki oraz 
przedmiot, a następnie użyć przycisku Pokaż. 
 

 
 
Spowoduje to wyświetlenie okna zawierającego pogrupowane w kolejnych zakładkach 
wykresy dotyczące ocen dla poszczególnych typów egzaminów, oceny końcowej oraz tabeli 
ocen. 
 

 
 

http://egzaminy.wum.edu.pl/
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W zakładce Tabela ocen możliwe jest przeglądanie wyników w formie tabeli oraz ich eksport 
do pliku Excela. Wyświetlanie tabel może być realizowane dla poszczególnych typów 
egzaminów, a także oceny końcowej w przypadku egzaminów kilkuetapowych. 
 
Ocena końcowa może być liczona jako średnia arytmetyczna lub średnia ważona ocen z 
poszczególnych egzaminów.  
 
W przypadku umożliwienia studentom więcej niż jednego podejścia do danego egzaminu, 
ocena jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej. 
 

 
 
W celu wylogowania z modułu należy użyć przycisku widocznego w prawnym górnym rogu 
ekranu: 
 

 


