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2015



Wymagania sprzętowe

Windows XP SP3, Vista SP2, Windows 7, Windows 8 
Microsoft .NET Framework 3.5 lub  Microsoft .NET Framework 4
Procesor 1.8 GHz + 
2 GB RAM (zalecane 4 GB) 
Karta graficzna 256 MB 
Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 
Napęd DVD-ROM lub port USB 
8 GB wolnego miejsca na dysku 
Dostęp do Internetu 
Dla instalacji sieciowej stały adres IP komputera głównego

Uwaga! Screeny przedstawione na ilustracjach mogą nieznacznie 
odbiegać od rzeczywistych

Kontakt

Grupa IMAGE sp. z o.o.
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
tel. 22 811 01 99, fax 22 811 19 93
office@grupaimage.pl
www.grupaimage.pl

Pomoc techniczna

Grupa IMAGE sp z o.o.
tel.  22 465 25 65, 22 465 85 49
pomoc@grupaimage.pl

Faktura lub paragon jest dowodem legalnego zakupu i posiadania programu.



Instalacja programu (pierwsza instalacja)
Aby zainstalować program należy:
1)  włożyć do czytnika nośnik z programem instalacyjnym
2)  kliknąć dwukrotnie na ikonę oznaczoną Setup_EWOSKplus.exe.
Następnie należy:
1) potwierdzić chęć zainstalowania programu
2) zapoznać się i zaakceptować umowę licencyjną

3) wybrać miejsce instalacji (rekomendujemy pozostawienie ustawień domyślnych)
4) wybrać opcje instalacji (co chcecie Państwo zainstalować)

5) po instalacji można uruchomić program



Instalacja programu (upgrade)

Aby korzystać w nowej wersji programu z danych dotyczących egzaminów i kursantów  
pochodzących z poprzedniej wersji programu Egzamin Wewnętrzny OSK.

Należy uruchomić program, zalogować 
się jako Administrator wybrać z menu 
Administrator – eksport bazy danych, 
wskazać miejsce zapisu i nazwę pliku  
z bazą

UWAGA! Import możliwy 
jest wyłączenie podczas 
instalacji oprogramowania!



Aby zainstalować nową wersję programu należy:
1)  włożyć do czytnika nośnik z programem instalacyjnym
2)  kliknąć dwukrotnie na jego ikonę oznaczoną Setup_EWOSKplus.exe.
Następnie należy:
1) potwierdzić chęć zainstalowania programu
2) zapoznać się zaakceptować umowę licencyjną

3) wybrać miejsce instalacji (rekomendujemy pozostawienie ustawień domyślnych)
4) wybrać opcje instalacji (co chcecie Państwo zainstalować)

5) następnie można zaimportować  dane z poprzedniej wersji programu



Instalacja programu (wersja sieciowa)

Wersja sieciowa umożliwia instalację pełnej wersji oprogramownaia na jednym 
stanowisku (głównym) oraz przechowywanie danych i dostęp do danych kursantów 
(np. ich naukę) ze wszystkich stanowisk.
Instalacja stanowiska administracyjnego opisana jest na stronie 3.
Instalacja stanowiska przebiega standardowo do momentu wyboru opcji instalacji.

1) należy wybrać instalację stanowiska i wskazać numer IP stanowiska 
administracyjnego

Numer IP stanowiska administracyjnego odnajdą Państwo otwierając opcję Pomoc  
na stanowisku głównym.

Uwaga! Opcja sieciowa będzie działała prawidłowo  
w sieciach ze statycznymi numerami IP.



Aktywacja programu

Po instalacji programu należy dokonać jego aktywacji.



Stworzenie konta administratora

Po instalacji programu należy założyć konto Administratora. W tym celu należy kliknąć 
w opcję Administrator i wypełnić krótki formularz.



Dane Ośrodka

Podczas pierwszego zalogowania Administrator zostanie poproszony o uzupełnienie 
danych Ośrodka.



Start programu
Aby uruchomić program należy w menu Start wybrać 
Grupa IMAGE – Egzamin wewnętrzny OSK Plus 2015.
W przypadku Windows 8 należy wybrać Windows+Q i wpisać nazwę  
Egzamin wewnętrzny OSK Plus 2015.

Ekran startowy

Przejście do działu Nauka 

Aby móc korzystać z programu należy dokonać jego aktywacji  
za pomocą kodu dostarczonego z nośnikiem.

Przejście do działu Skrzyżowania

Przejście do działu Administratora  
(wymaga zalogowania)

Przejście do działu Egzamin 

Przejście do działu Egzamin  
z Pierwszej pomocy



Główne opcje programu

Wybranie opcji sprawdza 
czy dostepne są nowe 
aktualizacje programu lub 
bazy pytań

Pozwala aktywować nową 
licencję na program

Pozwala aktywować 
licencję na aktualizację

Pozwala uruchomić 
prezentację na drugim 
ekranie

Uruchamia zdalne połączenie komputera 
z pomocą techniczną Grupy IMAGE  
– wymaga kontaktu telefonicznego  

z działem pomocy technicznej

Dodatkowe opcje programu widoczne 
są w menu Administrator 

po zalogowaniu



Panel Administratora (ekran główny)

Powrót do menu

Wyszukiwarka pytań

Przejście do Działu Nauka

Dodawanie nowych 
kursantów

WYniki egzaminów

Lista kursantów

Dane zalogowanego 
użytkownika

Ekran widoczny po uruchomieniu programu, wybraniu opcji Admnistrator  
i zalogowaniu się



Ekran widoczny po uruchomieniu programu, wybraniu opcji Admnistrator,  
zalogowaniu się i wybraniu opcji Dodaj nowego kursanta

Panel Administratora (dodawanie kursanta)

Uwaga! Kursanci logują się za pomocą numeru PESEL. Podczas pierwszego logowania 
będą proszeni o ustawienie hasła.

Pierwsze logowanie kursanta  
– PESEL jest jednocześnie hasłem

Ustawienie hasła kursanta

W przypadku trudności z ustawieniem hasła wystarczy w edycji danych kursanta 
zmienić hasło.



Ekran widoczny po uruchomieniu programu, wybraniu opcji Admnistrator,  
zalogowaniu się i wybraniu opcji Dodaj nowego kursanta

Właściwości konta kursanta

Kategoria. Jeżeli pzoostawiona zostanie opcja Dowolna kategoria to kursant  
po zalogowaniu będzie proszony o wybór kategorii, na którą pytania chce poznawać 
lub bedzie musiał wybrać kategorię, na którą egzamin chce przeprowadzić.
Po wybraniu odpowiedniej kategorii od razu będzie przechodził do wybranych pytań 
lub egzaminu.

Grupa. Każdy kursant może zostać przypisany do 
grupy ułatwiającej filtrowanie, wyświetlanie  
i porządkowanie kandydatów na kierowców,  
np. wg. kursów w których uczestniczą.



Ekran widoczny po uruchomieniu programu, wybraniu opcji Admnistrator  
i zalogowaniu się

Panel Administratora (edycja danych kursanta)

Edytuj dane kursanta

Zmień hasło kursanta Zobacz statystyki nauki

Przejdź do wyników 
egzaminów

Usuń konto kursanta



Edycja danych kursanta Zmiana hasła kursanta

Statystyka postępów nauki kursanta Wyniki egzaminów kursanta

Usuwanie konta kursanta



Ekran widoczny po uruchomieniu programu wybraniu opcji Administrator,  
zalogowaniu się i wybraniu Wyniki egzaminów

Panel Administratora (wyniki egzaminu)

Drukuj pełny  
wynik egzaminu

Drukuj skrócony  
wynik egzaminu

Usuwa wyniki 
danego egzaminu

Edytuj dane

Wyniki 
standardowego 
egzaminu 

Wyniki egzaminu  
z pierwszej pomocy



Wiedza podstawowa

Numer

pytania

Numer

pytania

w Bazie 1)

Liczba

punktów 2)

Odpowiedź

P/N 3)

Liczba

zdobytych

punktów 4)

1 3174 1 P 1

2 66 2 P 2

3 2614 2 P 2

4 6 1 P 1

5 1420 1 P 1

6 1744 1 P 1

7 1012 3 P 3

8 1583 3 N 0

9 170 2 N 0

10 3529 3 N 0

11 1800 2 N 0

12 233 3 N 0

13 1776 3 N 0

14 2634 3 N 0

15 3359 2 N 0

16 1755 3 N 0

17 2700 3 N 0

18 3371 3 N 0

19 399 2 N 0

20 3135 3 N 0

Podpis osoby egzaminowanej

1) Numer bezwzględny pytania w Bazie pytań egzaminacyjnych

2) Liczba punktów do zdobycia w przypadku prawidłowej odpowiedzi

3) Odpowiedź: P - prawidłowa, N - nieprawidłowa

4) Liczba punktów otrzymana przez osobę egzaminowaną

5) Liczba punktów możliwych do zdobycia podczas egzaminu

6) Liczba punktów niezbędnych do pozytywnego wyniku egzaminu

Wiedza specjalistyczna

Numer

pytania

Numer

pytania

w Bazie 1)

Liczba

punktów 2)

Odpowiedź

P/N 3)

Liczba

zdobytych

punktów 4)

1 3149 2 N 0

2 581 3 N 0

3 1085 2 N 0

4 3462 3 N 0

5 1144 3 N 0

6 1153 1 N 0

7 1166 1 N 0

8 649 3 N 0

9 632 2 N 0

10 3144 2 N 0

11 2880 3 N 0

12 2884 3 N 0

WYNIK:
Wiedza podstawowa + wiedza specjalistyczna

Liczba

pytań

Maksymalna

liczba

punktów 5)

Liczba

punktów

do zaliczenia 6)

Liczba punktów

zdobytych przez

egzaminowanego

32 74 68 11

Liczba błędów 25

Wynik egzaminu NEGATYWNY

Podpis i pieczęć instruktora przeprowadzającego egzamin

Karta egzaminu teoretycznego
Egzamin wykonany w

Imię: Drugi

Nazwisko: Kursant

Numer PESEL/data urodzenia: 12345678902

Numer profilu kandydata na kierowcę: 2

Data egzaminu: 24.11.2014

Zakres egzaminu: A

Wiedza podstawowa

Numer

pytania

Numer

pytania

w Bazie 1)

Liczba

punktów 2)

Odpowiedź

P/N 3)

Liczba

zdobytych

punktów 4)

1 3174 1 P 1

2 66 2 P 2

3 2614 2 P 2

4 6 1 P 1

5 1420 1 P 1

6 1744 1 P 1

7 1012 3 P 3

8 1583 3 N 0

9 170 2 N 0

10 3529 3 N 0

11 1800 2 N 0

12 233 3 N 0

13 1776 3 N 0

14 2634 3 N 0

15 3359 2 N 0

16 1755 3 N 0

17 2700 3 N 0

18 3371 3 N 0

19 399 2 N 0

20 3135 3 N 0

Podpis osoby egzaminowanej

1) Numer bezwzględny pytania w Bazie pytań egzaminacyjnych

2) Liczba punktów do zdobycia w przypadku prawidłowej odpowiedzi

3) Odpowiedź: P - prawidłowa, N - nieprawidłowa

4) Liczba punktów otrzymana przez osobę egzaminowaną

5) Liczba punktów możliwych do zdobycia podczas egzaminu

6) Liczba punktów niezbędnych do pozytywnego wyniku egzaminu

Wiedza specjalistyczna

Numer

pytania

Numer

pytania

w Bazie 1)

Liczba

punktów 2)

Odpowiedź

P/N 3)

Liczba

zdobytych

punktów 4)

1 3149 2 N 0

2 581 3 N 0

3 1085 2 N 0

4 3462 3 N 0

5 1144 3 N 0

6 1153 1 N 0

7 1166 1 N 0

8 649 3 N 0

9 632 2 N 0

10 3144 2 N 0

11 2880 3 N 0

12 2884 3 N 0

WYNIK:
Wiedza podstawowa + wiedza specjalistyczna

Liczba

pytań

Maksymalna

liczba

punktów 5)

Liczba

punktów

do zaliczenia 6)

Liczba punktów

zdobytych przez

egzaminowanego

32 74 68 11

Liczba błędów 25

Wynik egzaminu NEGATYWNY

Podpis i pieczęć instruktora przeprowadzającego egzamin

Karta egzaminu teoretycznego
Egzamin wykonany w

1/9

Imię: Drugi

Nazwisko: Kursant

Numer PESEL/data urodzenia: 12345678902

Numer profilu kandydata na kierowcę: 2

Data egzaminu: 24.11.2014

Zakres egzaminu: A

Szczegółowe zestawienie pytań
Egzamin wykonany w

Wiedza podstawowa

Numer

pytania

Numer

pytania

w Bazie 1)

Liczba

punktów 2) Pytanie / Odpowiedź
Odpowiedź

udzielona 3)

Liczba

zdobytych

punktów 4)

1 3174 1
Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci przy zawracaniu
przejechać przez zakreskowane pole?

1
Tak

Nie T

2 66 2
Czy z tego pasa ruchu możesz przejechać na wprost przez
skrzyżowanie?

2
Tak

Nie T

3 2614 2 Czy w tej sytuacji możesz włączyć światła drogowe?

2
Tak

Nie T

4 6 1
Czy widząc takie znaki ustawione kolejno przy drodze,
powinniśmy spodziewać się, że zbliżamy się do przejazdu
przez tory tramwajowe?

1
Tak

Nie T

2/9

1) Numer bezwzględny pytania w Bazie pytań egzaminacyjnych

2) Liczba punktów do zdobycia, w przypadku prawidłowej odpowiedzi

3) Odpowiedź: T (na szarym tle) – udzielona przez osobę egzaminowaną, P – prawidłowa o ile inna niż udzielona

4) Liczba punktów otrzymanych przez osobę egzaminowaną

Imię i nazwisko: Kursant Drugi Data egzaminu: 24.11.2014

Szczegółowe zestawienie pytań
Egzamin wykonany w

Wiedza specjalistyczna

Numer

pytania

Numer

pytania

w Bazie 1)

Liczba

punktów 2) Pytanie / Odpowiedź
Odpowiedź

udzielona 3)

Liczba

zdobytych

punktów 4)

9 632 2
Czy możesz motocyklem jednośladowym przewozić
pasażera, który jest w stanie po użyciu środka działającego
podobnie do alkoholu?

0
Tak, jeśli uważasz, że nie zagrozi to bezpieczeństwu jazdy.

Tak, pod warunkiem, że będziesz jechać z zachowaniem
środków ostrożności.

Nie. P

10 3144 2
Ładunek umieszczony w przyczepie ciągniętej przez
motocykl:

0
Nie powinien utrudniać kierowania pojazdem. P

Nie musi być zabezpieczony przed przemieszczaniem.

Może nieznacznie ograniczać widoczność drogi.

11 2880 3 Jaki jest komórkowy europejski numer ratunkowy?

0
210

112 P

320

12 2884 3 Co w ratownictwie oznacza stosunek liczb 30:2?

0
30 wdechów i 2 uciśnięcia klatki piersiowej.

30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy. P

30 poszkodowanych, których może na raz uratować 2
ratowników.

9/9

1) Numer bezwzględny pytania w Bazie pytań egzaminacyjnych

2) Liczba punktów do zdobycia, w przypadku prawidłowej odpowiedzi

3) Odpowiedź: T (na szarym tle) – udzielona przez osobę egzaminowaną, P – prawidłowa o ile inna niż udzielona

4) Liczba punktów otrzymanych przez osobę egzaminowaną

Imię i nazwisko: Kursant Drugi Data egzaminu: 24.11.2014

Raport krótki zawiera jedynie 
podsumowanie wyników egzaminu

Raport pełny zawiera podsumowanie 
wyników egzaminu oraz treść  
wszystkich pytań



Ekran widoczny po uruchomieniu programu, wybraniu opcji Administrator,  
zalogowaniu się i wybraniu Wyszukiwanie pytań

Panel Administratora (wyszukiwanie pytań)

Podgląd pytania

Szukaj w treści 
pytania

Pełna lista pytań



Panel Administratora (wyszukiwanie pytań)

Ekran widoczny po uruchomieniu programu wybraniu opcji Administrator,  
zalogowaniu się i wybraniu Nauka

W dziale tym Administrator może zapoznać się z pytaniami i działami podobnie jak 
widzi to kursant.
Pozwala też na prezentacje pytań kursantom oraz oznaczanie/rysowanie 
odpowiednich fragmentów ilustracji i filmów.



Ekran widoczny po uruchomieniu programu wybraniu opcji Administrator  
i zalogowaniu się

Panel Administratora (dodatkowe opcje)

Zmiana danych Administratora

Zmiana hasła Administratora

Zmiana danych Ośrodka

Uruchomienie tej opcji 
spowoduje konieczność 
obejrzenia filmów do 
końca przed udzieleniem 
odpowiedzi

Uruchomienie 
tej opcji 
spowoduje 
wyświetlanie 
numerów 
pytań w nauce

Uruchomienie tej opcji 
umożliwi korzystanie  
z programu kursantom 
bez konieczności 
logowania  
(tworzenia konta)

Uruchomienie 
tej opcji 
spowoduje 
automatyczne 
uruchomienie 
odtwarzania 
filmów  
w dziale nauka

Uruchomienie tej 
opcji spowoduje 
wyświetlanie 
klawiatury ekranowej 
umożliwiającej 
wprowadzanie 
danych na ekranach 
dotykowych

Kliknięcie 
otworzy okno 
umożliwiające 
tworzenie grup 
kursantów



Opcja umożliwiająca prezentację pytań kursantom np. na rzutniku lub dodatkowym 
monitorze. 
Dla skorzystania z tej opcji niezbędna jest prawidłowa konfiguracja rzutnika  
lub drugiego monitora w systemie Windows.

Tryb prezentacji / drugi ekran

Należy zalogować się jako Administrator Wybierz opcje Tryb prezentacji / Obsługi 
drugiego ekranu

Na drugim ekranie wyświetli się logo Grupy IMAGE. 
Drugi ekran prezentuje pytania z dowolnego działu, w tym Skrzyżowania, Pytania 2013 
oraz Trudne pytania.

Należy wejść do działu Nauka oraz wybrać interesujący dział

na ekranie pojawi się pierwsze pytanie z działu.



Tryb rysowania

Cofnij
Usunięcie ostatniej linii

Usunięcie rysunku

Ponów
Pojawienie się ostatniej 
usuniętej linii

Wybór grubości linii

Wybór koloru linii

Wszystkie naniesione elementy zostaną usunięte po przejściu do następnego ekranu.





Konto kursanta
Instrukcja obsługi

Egzamin wewnętrzny OSK
2015

Uwaga! W zależności od systemu pracy w Ośrodku Szkolenia Kierowców program może 
pracować w trybie logowania lub bez logowania.



Po wyborze działu, do którego chcą się Państwo zalogować pojawi się okno logowania.

Pierwsze logowanie (system z logowaniem)

Należy podać w nim numer PESEL oraz powtórzyć go w oknie hasło. 
W kolejnym oknie należy podać dwukrotnie nowe hasło do systemu.

Po zatwierdzeniu zostaną Państwo zalogowani



Należy kliknąć w nazwę działu – Nauka lub Egzamin i podać PESEL oraz hasło.

Logowanie do systemu (system z logowaniem)

Uwaga! W przypadku zapomnienia hasła należy zwrócić się do administratora OSK  
z prośbą o zmianę z poziomu Panelu Administratora i powtórzyć procedurę pierwszego 
logowania.



Wybór kategorii

Po zalogowaniu należy wybrać kategorię, której Naukę lub Egzamin chcą Państwo 
rozpocząć

Uwaga! Jeżeli pracują Państwo w tybie z logowaniem – Administrator Ośrodka  
może przypisać Państwu określoną kategorię wówczas okno nie pojawi się.



Ekran główny nauki
Należy kliknąć w nazwę działu – Nauka lub Egzamin i podać PESEL oraz hasło.

Powrót do ekranu 
głównego aplikacji

Czyszczenie 
statystyk nauki

Pytania 
oficjalne 
– otwiera 
pierwsze 
pytanie z bazy 
oficjalnych

Lista działów

Liczbę pytań, 
na które 

odpowiedziano 
i ogólna ilość 

pytań w dziale

Dwukrotne kliknięcie w tytuł działu rozpoczyna naukę w danym dziale

Otwiera 
pierwsze 
pytanie  
z oznaczonych 
jako trudne

Otwiera 
pierwsze 
zadanie z działu 
Skrzyżowania

Otwiera kolejne pytanie

Pytania stosowane na egzaminie 
Państwowym do roku 2013



Przejście  
do poprzedniego pytania

Przejście  
do następnego pytania

Wyświetla poprawnej 
odpowiedzi

Wyświetla 
listę działów

Odtwarza ponownie film

Rozpoczęcie nauki  
od początku

Sprawdza zaznaczoną 
odpowiedź

Oznacza pytanie jako Trudne – będzie można  
do niego powrócić wybierając dział Trudne

Ekran pytania
Należy kliknąć w nazwę działu – Nauka lub Egzamin i podać PESEL oraz hasło.



Przejście  
do poprzedniego pytania

Przejście  
do następnego pytania

Zaznacza poprawną 
odpowiedź

Wyświetla 
listę działów

Odtwarza ponownie film

Rozpoczęcie nauki  
od początku

Sprawdza znaznaczoną 
odpowiedź

Ekran Pytania – Skrzyżowania
Okno nauki – wyświetlania pytania dotyczące pierwszeństwa przejazdu. 



Po wyborze Egzaminu, pojawia się okno logowania do systemu.

Uruchomienie egzaminu (system z logowaniem)

Następnie należy wybrać kategorię i rozpocząć egzamin.



Uruchomienie egzaminu (system bez logowania)

Po wyborze Egzaminu, pojawia się okno wyboru kategorii.

Po wyborze można wprowadzić dane...

Uwaga! Wprowadzenie danych nie jest obowiązkowe, ale ułatwia odnalezienie 
pozytywnego wyniku egzaminu.



Ekran Egzamin (standardowy)
Główne okno widoczne po wybraniu działu Egzamin, zalogowaniu się i rozpoczeciu 
egzaminu.

Po przerwaniu lub zakończeniu egzaminu wyświetlane jest okno podsumowania

Uwaga! Zasady obowiązujące na egzaminie znajdą Państwo w pomocy!



Ekran Egzamin (standardowy)
Główne okno widoczne po wybraniu działu Egzamin, zalogowaniu się i rozpoczeciu 
egzaminu.

Po przerwaniu lub zakończeniu egzaminu wyświetlane jest okno podsumowania

Uwaga! Zasady obowiązujące na egzaminie znajdą Państwo w pomocy!



Skróty klawiaturowe



Aktualizacja programu
Program sprawdza czy dostępna jest nowa wersja po każdym uruchomieniu.  
Kod umożliwiający zarejestrowanie programu umożliwia też jego aktualizację  
przez okres 12 miesięcy.

Aby zaktualizowac program należy wybrać Aktualizuj program.
W kolejnym oknie wyrazić zgodę na zamknięcie aplikacji.

Czas pobierania aktualizacji jest uzależniony od jej wielkości, prędkości łącza 
internetowego oraz obłożenia serwerów... może on trwać kilkanaście minut.
Po jej prawidłowym ukończeniu wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Kody na aktualizacje na kolejne  
okresy można nabyć na stronie  

www.grupaimage.pl



Wszelkie prawa zastrzeżone
© Copyright by Grupa IMAGE sp. z o.o.

Zapraszamy do polubienia naszych profili

na portalach społecznościowych

http://twitter.com/GrupaImage

http://www.facebook.com/WydawnictwoGrupaIMAGE


