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Instrukcja pobierania i rozpakowywania plików egzaminacyjnych  
1) Przejdź na stronę www.testyecdl.pl i wybierz odpowiedni test  

2) Kliknij w link Pobierz pliki egzaminacyjne  

  

3) Czasami (głównie gdy używasz przeglądarkę Mozilla Firefox) może wyskoczyć komunikat czy 

chcemy plik otworzyć czy zapisać. Wtedy należy wybrać opcję Zapisz plik.  

 
4) Na 90% plik zostanie zapisany w folderze Pobrane. Jeśli został zapisany na pulpicie przejdź do 

punktu 11  
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5) Włącz Eksplorator plików. Najprostszy sposób: naciskamy kombinację klawiszy Windows+E.  

 
6) Przejdź do folderu Pobrane (raz klikamy). Na niektórych komputerach czasami ten folder 

nazywa się Downloads  

  
7) Kliknij raz lewym przyciskiem myszy na pliku Egzamin_Probny_B1.zip tak aby był niebieski 

pasek. Następnie naciśnij Ctrl+X (albo kliknij na pliku prawym przyciskiem myszy i wybierz 

Wytnij).  
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8) Zamknij okno Eksploratora plików (np. Alt+F4).  

9) Naciśnij kombinację klawiszy Windows+D aby zobaczyć pulpit (lub zminimalizuj (schowaj do 

paska) wszystkie okna) 

10) Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V aby wkleić plik (lub kliknij na pustej przestrzeni na 

pulpicie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wklej)  

11) Kliknij na pliku prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyodrębnij wszystkie…  

  

12) Kliknij w przycisk Wyodrębnij (na dole)  

  

13) Jak pojawi się nowe okno z plikami to je zamknij (bo chcemy jeszcze wrócić na pulpit)  
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14) Skasuj plik zip (ta żółta ikonka z suwakiem). Zostaw rozpakowany folder. Plik zip kasujemy 

teraz aby po zakończonym egzaminie przez przypadek nie wrzucić na serwer zipa „z czystymi 

zadaniami”  

15) Otwórz folder i wykonuj polecenia na znajdujących się w nim plikach.  

  

Czym się różnią te 2 elementy?? Plik ZIP ma taki suwak.  

  
  

Folder  

  
  

Plik ZIP (archiwum)  
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Czynności po egzaminie  
1) Jeśli jakieś pliki są otwarte, nie można będzie zrobić ZIPa. Dlatego tuż po zakończeniu 

egzaminu (albo tuż przed) upewnij się że wszystkie okna Worda (Excela) są zamknięte. Jeśli 

jest otworzony jakiś dokument to go zapisz (Ctrl+S lub dyskietka) i go zamknij.  

2) Pozamykaj niepotrzebne okna np. Eksplorator plików (ale nie zamykaj aplikacji 

egzaminacyjnej)  

3) Kliknij na folderze egzaminacyjnym prawym przyciskiem myszy i wybierz Wyślij do->folder 

skompresowany.  

  

4) Naciśnij Enter aby zatwierdzić nazwę zaproponowaną przez system  

5) Usuń folder egzaminacyjny (ale plik zip jeszcze zostaw)  

6) Przejdź do aplikacji egzaminacyjnej wrzuć za jej pomocą zipa na serwer (egzaminator 

dokładnie pokaże jak to się robi)  

7) Po zobaczeniu komunikatu, że pliki zostały poprawnie wrzucone na serwer zamknij aplikację 

egzaminacyjną i wszystkie pozostałe okna  

8) Skasuj z pulpitu plik zip (bo zadania są już wgrane na serwer)  
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