
Instrukcja wypełniania testów na Sędziów Głównych 

2020 dla Komisarzy PZKol 

 

Informacje ogólne: 

1. Tegoroczne testy obsługiwane będą przez platformę testową: testportal.pl 

2. Termin działania testów to 02.03.2020 00:00 – 09.03.2020 23:59 

3. Każdy Komisarz PZKol przed rozpoczęciem testów otrzyma wiadomości e-mail z 

indywidualnym dostępem do testów. 

4. Każdy z testów wysłany zostanie w osobnej wiadomości i każdy z nich jest linkiem 

indywidualnym stosownie do posiadanej klasy sędziowskiej (od klasy „N” w górę) – NIE 

należy przekazywać otrzymanej wiadomości innej osobie. 

PRZYKŁAD:  

Jeżeli ktoś jest Komisarzem PZKol w specjalności SZOSA i MTB otrzyma 3 wiadomości e-mail: 

OGÓLNE, SZOSA, MTB. 

Jeżeli ktoś jest Komisarzem PZKol tylko w specjalności PRZEŁAJ otrzyma 2 wiadomości e-mail: 

OGÓLNE, PRZEŁAJ 

5. Testy można wypełniać na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. 

6. JEŻELI KTOKOLWIEK NIE OTRZYMA INDYWIDUALNYCH WIADOMOŚCI E-MAIL Z TESTAMI  

PRZED OFICJALNĄ DATA ICH ROZPOCZĘCIA - PROSIMY O NIEZWŁOCZNY KONTAKT Z 

PRZEWODNICZĄCYM KOLEGIUM SĘDZIÓW PZKOL. 

7. Jeżeli któryś z sędziów (klasy „S” lub „O”) będzie chciał sprawdzić swoją wiedzę, może 

wypełnić test po uprzednim zgłoszeniu się do Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZKol. 

 

Zasady wypełniania testów: 

1. W tym roku każdy z testów można wypełniać OSOBNO w dogodnym dla siebie momencie w 

określonym wyżej przedziale czasowym. 

2. Warunkiem oceny testów jest wypełnienie testu z WIEDZY OGÓLNEJ – testy osoby, która nie 

wypełni części ogólnej nie będą brane pod uwagę. 

3. Przed wypełnieniem każdego z testów należy się poprawnie zidentyfikować podając w 

systemie swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer licencji na rok 2020. 

4. Czas każdego z testów to 25 minut. Po tym czasie test zostanie zablokowany. 

5. Każdy z uczestników będzie miał wylosowane z bazy 20 pytań w każdym z testów. 

6. W każdym z pytań poprawna jest TYLKO JEDNA odpowiedź. 

7. Nie przyznaje się punktów ujemnych za złe odpowiedzi. 

8. Każdy test można wypełnić tylko jeden raz – nie wolno przerywać jego wypełniania 

9. Po zakończeniu każdego z testów na ekranie zostanie wyświetlony „wstępny” wynik testów. 

10. OFICJALNE i indywidualne wyniki testów zostaną udostępnione w Extranecie KS PZKol po 

zakończeniu procesu wyłaniania Sędziów Głównych na rok 2020 


