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WYMAGANIA 
 

Do prawidłowego działania programu „Uprawnienia Budowlane” wymagana jest: 

 Działająca wersja DEMO programu 
 System operacyjny Windows 
 Na czas instalacji oraz aktywacji wymagane jest także połączenie internetowe 
 Microsoft NET Framework ( jeżeli nie ma, zostanie automatycznie zainstalowany) 

 

INSTALACJA I URUCHAMIANIE 
 

Rozpakowujemy otrzymane archiwum zip.  W rozpakowanym folderze powinny znajdować się pliki: 

 

 

Klikamy na setup i postępujemy zgodnie ze wskazówkami instalatora 

 

 

Po zainstalowaniu program po raz pierwszy uruchomi się w trybie DEMO. 

 

 

 

http://uprawnieniabudowlane.pl/
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UWAGA! W wersji DEMO program błędnie wskazuje poprawne odpowiedzi. Wersja DEMO służy 
jedynie sprawdzeniu jego funkcjonalności oraz tego jak program działa na konkretnym 
komputerze. 
 

 

Aby uruchomić program w trybie pełnym należy zakupić kod aktywacji oraz aktywować program.  

Istnieją dwa sposoby na uzyskanie kodu aktywacji: 

 Zakup szybkim przelewem online 

 Zamówienie oraz zakup tradycyjnym przelewem bankowym 

 

 

Po uzyskaniu kodu aktywacji dokonujemy aktywacji programu: 

http://uprawnieniabudowlane.pl/
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Poprawna aktywacja programu powinna zakończyć się komunikatem: 

 

 

Dodatkowo w zakładce właściciel licencji powinny pojawić się dane właściciela licencji: 

 

 

http://uprawnieniabudowlane.pl/
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Po pomyślnej aktywacji program będzie uruchamiał się w trybie pełnym, a wskazywane odpowiedzi 

będą pokazywane poprawnie. 

 

 

OKNO PROGRAMU 
 

Program przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia 

budowlane w każdej specjalności. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów 

prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. 

 

WYBÓR RODZAJU UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚCI 
Program umożliwia automatyczny wybór aktów prawnych wymaganych dla danego rodzaju 

uprawnień i specjalności spośród wszystkich aktów dostępnych w bazie. 

 

W wyświetlonym oknie wybieramy interesujące nas uprawnienia. Wybór potwierdzamy klikając 

przycisk ZAPISZ. 

http://uprawnieniabudowlane.pl/


 

 

UprawnieniaBudowlane.pl – Wszelki prawa zastrzeżone Strona 6 
 

Aby odznaczyć wybór uprawnień i tym samym mieć dostęp do wszystkich aktów prawnych 

dostępnych w programie klikamy przycisk RESETUJ WYBÓR. 

 

WAŻNE: KAŻDA ZMIANA SPECJALNOŚCI I RODZAJU UPRAWNIEŃ RESETUJE WYNIKI BIEŻĄCE I 

ZAPISANE W HISTORII! 

 

 

 

PODSTAWOWE FUNKCJE 

 

NAUKA 
W tym trybie wyświetlane są losowo pytania z wybranych aktów prawnych, po wybraniu 

odpowiedzi automatycznie jest ona weryfikowana a rezultat wyświetlany na ekranie, co 

pozwala na „wzrokowe zapamiętanie prawidłowej odpowiedzi. Dzięki eksponowaniu 

odpowiedzi oraz czytelnym komunikatom wizualnym, wiedza przyswajana jest niezwykle 

szybko . 

http://uprawnieniabudowlane.pl/
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Program automatycznie dokona sprawdzenia poprawności odpowiedzi, poprawna odpowieć 

zostanie pogrubiona natomiast błędne wyszarzone. Zostaniemy również powiadomieni 

komunikatem DOBRZE ( tło zielone) / ŹLE ( tło czerwone) 

http://uprawnieniabudowlane.pl/
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Aby przejść do kolejnego pytania klikamy przycisk DALEJ 

 

Istnieje także możliwość automatycznej zmiany pytań, w tym celu klikamy na okienko Włącz 

auto w zakładce Auto zmiana pytań: 

 

Po kliknięciu wybieramy czas opóźnienia od momentu zaznaczenia właściwej odpowiedzi do 

kolejnej zmiany pytania 

 

http://uprawnieniabudowlane.pl/
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W oknie dialogowym wyświetlane są bieżące informację na temat postępów w nauce: liczba 

poprawnych odpowiedzi, liczba wszystkich odpowiedzi oraz liczba pytań. Dane wyświetlane 

są dla wszystkich przepisów łącznie ( linia WSZYSTKIE ) oraz dla bieżącego aktu prawnego  

( linia BIEŻĄCE ) 

 

 

Po ukończeniu wszystkich pytań z danego aktu prawnego program automatycznie wyświetli 

ostrzeżenie  

 

i poprosi o wybranie następnego aktu, zresetowanie odpowiedzi lub wybór funkcji PYTAJ 

DO SKUTKU 

 

Jednocześnie w oknie wyboru, akt prawny, z którego przerobiono wszystkie pytania zostanie 

oznaczony znacznikiem <WSZYSTKIE>: 

 

http://uprawnieniabudowlane.pl/
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Po przerobieniu wszystkich pytań we wszystkich aktach prawnych należy zresetować 

bieżące wyniki. Program rozpocznie od nowa z wyzerowanymi licznikami pytań i 

odpowiedzi. 

W każdym momencie użytkownik ma możliwość wyświetlenia podsumowania,  klikając na 

WYNIKI w zakładce Statystyka Wyników 

 

 

TRYB EGZAMINU 

W tym trybie użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki. 

Warunki egzaminu, takie jak liczba pytań, dobór ich zakresu, czas trwania oraz wymagany 

poziom do zaliczenia testu zostały dobrane w oparciu o Szczegółowy program egzaminów na 

uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. 

Umożliwia do bardzo dokładne sprawdzenie i ocenę stopnia swojego przygotowania do 

egzaminu. 

 

http://uprawnieniabudowlane.pl/
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Po zakończonym egzaminie użytkownik otrzymuje komunikat o jego wyniku, czasie trwania 

oraz ma możliwość szczegółowego przeglądu wszystkich udzielonych pytań i odpowiedzi. 

Wyniki egzaminów na bieżąco są zapisywane i jest możliwość ich podglądu na czytelnych 

wykresach. 

 

 

 

http://uprawnieniabudowlane.pl/
https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2012/05/tryb-egzaminu-okno-g%C5%82owne.png
https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2012/05/okno-egzamin-wyniki.png
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WYKRESY  

To unikatowe rozwiązanie w programach testujących, pozwala użytkownikowi na bieżąco 

obserwować postępy w nauce na przejrzystych i szczegółowych wykresach. Na wykresie 

możemy obserwować wyniki testów dla poszczególnych aktów prawnych oraz skumulowane 

dla całości przepisów jednocześnie. 

Aby wyświetlić wykres, klikamy na WYKRESY w zakładce statystyki.  

 

Automatycznie zostanie wyświetlony wykres dla aktualnie przerabianego aktu prawnego. 

 

By zobaczyć na wykresie inny akt prawny wystarczy wybrać go z listy rozwijalnej, lub 

kliknąć POPRZEDNI  lub NASTĘPNY. 

 

 

PYTAJ DO SKUTKU 

Funkcja programu umożliwia powtarzanie wszystkich pytań w danym akcie prawnym, na 

które użytkownik udzielił błędnej odpowiedzi. Pytania powtarzane są do momentu aż 

wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

http://uprawnieniabudowlane.pl/
https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2012/05/okno-wykresy-do-nauki.png
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UWAGA! Funkcja PYTAJ DO SKUTKU może zostać włączona gdy na wszystkie pytania w danym 

akcie prawnym zostaną udzielone odpowiedzi. 

Gdy funkcja PYTAJ DO SKUTKU jest włączona przycisk zostanie podświetlony na różowy 

kolor tła i okienko zostanie odznaczone 

      

funkcja aktywna                                                funkcja nieaktywna 

 

 

PODGLĄD ODPOWIEDZI 

Funkcja umożliwia wyświetlenie treści wszystkich rozwiązanych pytań oraz odpowiedzi wraz 

z wskazaniem poprawnych.  

 

http://uprawnieniabudowlane.pl/
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Aby wyświetlić podgląd, klikamy na POKAŻ w zakładce PRZEGLĄD PYTAŃ I 

ODPOWIEDZI.  

 

Istnieje możliwość filtrowania pytań według: WSZYSTKIE ODPOWIEDZI, POPRAWNE 

ODPOWIEDZI i BŁĘDNE ODPOWIEDZI. 

 

RESETOWANIE BIEŻĄCYCH WYNIKÓW 

 

Klikając na WSZYSTKIE lub BIEŻĄCE użytkownik może zresetować wszystkie bądź 

bieżące wyniki oraz informację o przerobionych pytaniach. Zresetowanie spowoduje 

wyzerowanie liczników przerobionych pytań, odpowiedzi oraz wyników. 

RESETOWANIE HISTORII WYNIKÓW 

 

Klikając na WSZYSTKIE lub BIEŻĄCE użytkownik może zresetować wszystkie bądź 

bieżące wyniki zapisane w HISTORII. Zresetowanie historii spowoduje usunięcie wykresów 

związanych z danym bądź wszystkimi aktami prawnymi. 

 

POMOC 

W razie pytań lub problemów związanych z programem Uprawnienia Budowlane prosimy o  

email: kontakt@uprawnieniabudowlane.pl 

http://uprawnieniabudowlane.pl/

