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Portal Egzaminacyjny 
 

Informacje ogólne 
 
Portal Egzaminacyjny jest aplikacją internetową przeznaczoną dla studentów Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, umożliwiającą m.in. zapisy na egzaminy elektroniczne. 
 
W celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji wchodzących w skład systemu 
egzaminacyjnego, zalecamy korzystanie z przeglądarek internetowych Firefox lub Chrome. 
 
 

Rejestracja i logowanie 
 
Portal Egzaminacyjny dostępny jest pod adresem: http://ask.wum.edu.pl/portal/  
 
Przed rozpoczęciem procesu rejestracji, należy zapoznać się z regulaminem organizacji 
egzaminów elektronicznych, którego treść znajduje się w zakładce Regulamin.  
 

 
 
W celu uzyskania dostępu do Portalu Egzaminacyjnego należy dokonać rejestracji za pomocą 
widocznego w oknie logowania przycisku Rejestracja lub wybierać odpowiednią opcję  
z menu Dostęp. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ask.wum.edu.pl/portal/
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Następnie należy wypełnić wszystkie pola formularza i potwierdzić przyciskiem Rejestracja. 
 

 
 

Uwaga! Podczas rejestracji należy podać numer indeksu w formacie wpisanym na 
legitymacji (s0xxxxx), a także poprawny adres e-mail, na który zostaną przesłane dane do 
pierwszego logowania. 

 

Uwaga! Rejestracji w systemie mogą dokonać jedynie studenci, których obowiązują 
egzaminy elektroniczne. 

 
Po dokonaniu rejestracji, na podany w formularzu adres e-mail, zostaną przesłane dane 
dostępowe do Portalu Egzaminacyjnego. Po pierwszym zalogowaniu system poprosi 
o zmianę hasła dostępu. 
 
 
Odzyskiwanie hasła 
 
Dodatkową funkcją dostępną z poziomu strony startowej Portalu Egzaminacyjnego jest 
możliwość odzyskania hasła dostępu. W tym celu należy z menu Dostęp, wybrać Odzyskaj 
hasło, a następnie wpisać podany w procesie rejestracji adres e-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://egzaminy.wum.edu.pl/
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Strona główna 

 

 
 
Przyciski nawigacyjne: 
 
Regulamin – wyświetla regulamin organizacji egzaminów elektronicznych w bieżącym roku 
akademickim. 
 
Informacje – w tej zakładce publikowane są wszystkie istotne informacje skierowane do 
użytkowników Portalu Egzaminacyjnego (komunikaty administratorów systemu, informacje 
o terminach egzaminów, itp.). 
 
Wiadomości – umożliwiają prowadzenie, za pośrednictwem Portalu Egzaminacyjnego, 
korespondencji ze wszystkimi zarejestrowanymi użytkownikami. 
 
Egzaminy – zakładka umożliwiająca zapisy na egzaminy, a także przeglądanie wyników, 
statusu zgłoszonych zastrzeżeń, planu egzaminów w danym okresie egzaminacyjnym oraz 
zmianę numeru grupy studenckiej zapisanej w systemie. 
 
Dostęp – umożliwia zmianę hasła dostępu do Portalu Egzaminacyjnego. 
 
Dodatkowo na stronie głównej widoczne są dane zalogowanego użytkownika oraz 
informacja nt. ewentualnych wiadomości, które otrzymał. 
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Zapisy na egzamin 
 
W celu dokonania zapisu na egzamin elektroniczny, należy z menu Egzaminy wybrać opcję 
Zapisz się na egzamin. 
 

 
 
Spowoduje to otwarcie strony umożliwiającej zapisanie się na wybrany termin egzaminu, 
spośród proponowanych z danego przedmiotu. 
 

 
 
W przypadku publikacji kilku terminów do wyboru studenci mają możliwość zmiany terminu 
wybranego wcześniej na inny, o ile dostępne są wolne miejsca. 
 
Na egzamin można zapisać się najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego 
terminu egzaminu w danym dniu. 
 
 

Uwaga! W zależności od ustaleń z jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą dany 
przedmiot, Biuro ds. Egzaminów Uczelnianych zastrzega sobie możliwość automatycznego 
zapisywania studentów na egzaminy elektroniczne, a następnie informowania o terminach, 
w których odbędą się egzaminy. 

http://egzaminy.wum.edu.pl/
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Wyniki 
 
W celu przejrzenia wyników egzaminów elektronicznych, należy z menu Egzaminy wybrać 
opcję Wyniki. 
 

 
 
Dodatkową funkcją umieszczoną w tabeli wyników jest możliwość wydruku protokołu 
zaliczenia w formacie pliku PDF – w tym celu należy zaznaczyć żądany wiersz, a następnie 
wybrać widoczną u dołu tabelki opcję Drukuj protokół.  
 
 

Zastrzeżenia 

 
W czasie trwania egzaminu elektronicznego oraz w krótkim czasie po jego zakończeniu 
studenci mają możliwość zgłaszania zastrzeżeń merytorycznych odnośnie pytań testowych – 
szczegóły tej procedury zostaną opisane w dalszej części instrukcji. 
 
W celu przejrzenia statusu zastrzeżeń zgłoszonych odnośnie pytań egzaminacyjnych, należy 
z menu Egzaminy wybrać opcję Zastrzeżenia. 
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W przypadku, gdy w kolumnie Status weryfikacji, widnieje wartość Zaakceptowane 
studenci, którzy mieli to pytanie na egzaminie otrzymają dodatkowy punkt, o ile spełnią 
szczegółowe warunki rozpatrywania zastrzeżeń opisane w dalszej części instrukcji. Status 
Odrzucone nie wpływa w żaden sposób na uzyskany przez studenta wynik egzaminu. 
 
 

Zmiana grupy 
 
Podczas rejestracji na Portalu Egzaminacyjnym studenci są zobligowani do podania numeru 
grupy, do której są przypisani. W przypadku, gdyby konieczna była zmiana numeru 
zapisanego w Portalu Egzaminacyjnym, można go zmienić korzystając z menu Egzaminy, a 
następnie opcji Zmień grupę studencką. Po wybraniu odpowiedniego numeru grupy należy 
użyć przycisku Zapisz. 
 

 
 

Plan egzaminów 
 
Wszystkie egzaminy przewidziane w danym okresie egzaminacyjnym są widoczne wraz z listą 
zapisanych na nie studentów w menu Egzaminy, zakładka Plan egzaminów. 
 

 

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

Informacje ogólne 
 
Moduł tAsk umożliwia przeprowadzanie egzaminów elektronicznych w terminach podanych 
na Portalu Egzaminacyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji przeprowadzenia 
egzaminów elektronicznych są zamieszczone w Regulaminie organizacji dotyczącym 
egzaminów elektronicznych, dostępnym za pośrednictwem Portalu Egzaminacyjnego. W 
niniejszej instrukcji omówione zostanie wyłącznie działanie aplikacji służącej do 
przeprowadzania egzaminów elektronicznych. 

 
Rozpoczęcie egzaminu 
 
W celu rozpoczęcia egzaminu, należy w polu Wpisz nazwisko wpisać 3 pierwsze litery 
nazwiska, a następnie wybrać z listy swoje dane. 
 

 
 
Po dokonaniu wyboru, system wyświetli tekst oświadczenia, które należy potwierdzić w celu 
rozpoczęcia egzaminu. 
 

 
 

Uwaga! Wartość widoczna w nawiasie obok nazwiska studenta, oznacza rok oraz numer 
grupy, np.: 

(1/1) = rok 1, grupa 1 

 
Potwierdzenie oświadczenia za pomocą przycisku Potwierdzam spowoduje rozpoczęcie 
testu. 
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Test 
 

 
 
 
W górnej części okna widoczny jest czas pozostały do zakończenia testu:  
Po jego upłynięciu test jest automatycznie zamykany. 
 
Poniżej widoczne jest imię i nazwisko zdającego, nazwa zdawanego przedmiotu oraz ilość 
pytań, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi: 

 
 
Pasek poniżej umożliwia skorzystanie z notesu, kalkulatora, zakończenie egzaminu oraz 
zgłoszenie zastrzeżenia. 
 
Notes 
 

 
 
Puste pole widoczne powyżej paska z opcjami, dające możliwość wpisania własnego tekstu 
(np. zanotowania numeru pytania, do którego chce się wrócić w późniejszym czasie). 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Zakończ egzamin 
 

 
 
Potwierdzenie tego komunikatu zakończy egzamin i pozwoli na przejrzenie pytań, w których 
popełniono błąd oraz na ewentualne zgłaszanie zastrzeżeń. 
 
Zgłoś zastrzeżenie 
 
Funkcja zgłaszania zastrzeżeń zostanie opisana szczegółowo w dalszej części instrukcji. 
 
 
Kolejnym elementem są przyciski służące do przeglądania zawartości całego testu. Pośrodku 
znajduje się dodatkowo informacja, które pytanie w teście aktualnie jest wyświetlane. Do 
pytań, na które udzielono odpowiedzi można wracać w ramach czasu trwania egzaminu 
dowolną ilość razy, jak również dokonywać korekty. 
 

 
 
Poniżej elementów służących do nawigacji w programie znajduje się treść pytania, a jeszcze 
niżej widoczne są warianty odpowiedzi. W zależności od typu pytania program umożliwia 
zaznaczenie jednej lub kilku odpowiedzi (w przypadku pytań wielokrotnego wyboru). 
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System umożliwia stosowanie pytań o różnej liczbie wariantów odpowiedzi (od 2 do 5) oraz 
jedno i wielokrotnego wyboru w ramach jednego testu. 
 
W przypadku pytań wielokrotnego wyboru, aby zdobyć punkt, należy zaznaczyć wszystkie 
poprawne odpowiedzi. 
 
Do pytań, na które udzielono odpowiedzi, można wielokrotnie wracać oraz dokonywać 
korekty. 
 

Zgłaszanie zastrzeżeń 
 
W trakcie trwania egzaminu oraz w krótkim czasie po jego zakończeniu zdający ma 
możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do pytań, które uzna za błędnie sformułowane. 
 
Zastrzeżenia w trakcie egzaminu 
 
W celu zgłoszenia zastrzeżenia w czasie trwania egzaminu należy koniecznie zaznaczyć 
w zastrzeganym pytaniu jedną z odpowiedzi, a następnie z paska narzędzi wybrać opcję 
Zgłoś zastrzeżenie. 
 

 
 

Użycie przycisku spowoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wpisanie uzasadnienia 
odnośnie zastrzeganego pytania. 
 

 

http://egzaminy.wum.edu.pl/
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Potwierdzenie za pomocą przycisku OK spowoduje przesłanie pytania wraz z treścią 
uzasadnienia do Koordynatora przedmiotu celem jego rozpatrzenia. 
 
Pozytywne rozpatrzenie zastrzeżenia spowoduje dodanie punktu do wyniku zdającego tylko 
w przypadku, gdy udzielona przez niego odpowiedź zostanie uznana za poprawą przez 
Koordynatora. Efekt oddziałuje również na pozostałe osoby zdające egzamin w tym samym 
terminie. 
 

Uwaga! Wszystkie zmiany punktacji oraz oceny, spowodowane pozytywnym rozpatrzeniem 
zastrzeżenia widoczne są w Portalu Egzaminacyjnym. 

 
Zastrzeżenia po zakończeniu egzaminu 
 
Po zakończeniu egzaminu elektronicznego zdający ma możliwość przejrzenia pytań, na które 
udzielił błędnej odpowiedzi oraz ewentualnie zgłoszenia zastrzeżeń. W tym celu należy na 
ekranie wyników wybrać przycisk Chcę zobaczyć błędy. 
 

 
 
Następnie należy zgłosić ewentualne zastrzeżenie w sposób analogiczny do opisanego 
wcześniej. 
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Zakończenie egzaminu 
 
W celu zakończenia egzamin należy z paska narzędzi  wybrać przycisk Zakończ egzamin. 
 

 
 

Spowoduje to wyświetlenie poniższego okna dialogowego. 
 

 
 

Potwierdzenie za pomocą przycisku OK, wyświetli uzyskany wynik. 
 

 
 
W zależności od ustaleń z jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą dany przedmiot, egzamin 
elektroniczny może zostać zakończony podaniem wyniku w postaci ilości zdobytych punktów oraz 
dodatkowo automatycznym wyliczeniem oceny. Wyniki egzaminów elektronicznych są publikowane 
w Portalu Egzaminacyjnym po zakończeniu wszystkich terminów egzaminów w danych dniu.  
 
Osoby, które zgłosiły zastrzeżenia otrzymają na końcu egzaminu informację, iż wynik jest 
weryfikowany przez Koordynatora. W takich przypadkach wynik końcowy będzie widoczny w Portalu 
Egzaminacyjnym, dopiero po rozpatrzeniu zastrzeżeń. 
 

Przejrzenie błędów 
 
Po zakończeniu egzaminu aplikacja umożliwia przejrzenie pytań, w których zdający popełnił błąd. 
Dokonuje się tego za pomocą przycisku Chcę zobaczyć błędy, widocznego pod wynikiem egzaminu. 
System wyświetla treść pytań wraz z wariantami odpowiedzi oraz zaznaczeniem wariantu wybranego 
przez zdającego. Nie jest podawana informacja o tym, który wariant odpowiedzi w danym pytaniu 
jest prawidłowy. 
 
Po zakończeniu przeglądania błędów, korzystając z przycisku Egzamin, można powrócić na stronę 
startową egzaminu. 

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

