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 Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE jest przeznaczony głownie dla osób przystępujących do egzaminu na 
uprawnienia budowlane. W programie przygotowuje do pisemnego egzaminu na uprawnienia przeprowadzanego w formie 
TESTU.  
 
 

1. Otwórz ikonę SETUP Uprawnienia Budowlane znajdującą się na pulpicie. 
 

 
 
 

2. Wybierz miejsce docelowe instalacji programu Uprawnienia Budowlane i przejdź Dalej. 
 

 
 
 
 
 
 

Instrukcja instalacji oraz obsługi programu  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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3. Zaznacz opcję "Utwórz ikonę na pulpicie" i przejdź Dalej. 
 

 
 
 
 
 

4. Rozpocznij instalację programu klikając przycisk "Instaluj". 
 

 
 
 
 



 

 
www.uprawnienia-budowlane.com  Strona 3 z 9 

 
 

5. Po zakończonej instalacji zaznacz "Uruchom program Uprawnienia Budowlane " i kliknij "Zakończ" 
 

 
 
 
 
 
 

6. Wersja demonstracyjna programu działa przez 3 minuty. Jest to łączny czas jaki możesz wykorzystać na testowanie 
programu. W celu aktywowania programu do pełnej wersji naciśnij zielony pasek znajdujący się na dole programu (w 
miejscu gdzie odliczany jest czas działania wersji demonstracyjnej): 
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7. Wybór specjalności z dostępnych w programie: 
 
SPECJALNOŚĆ: 

• architektoniczna, 
• inżynieryjna drogowa, 
• hydrotechniczna, 
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
•  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
•  inżynieryjna kolejowa (obiekty budowlane), 
• inżynieryjna kolejowa (sterowanie ruchem), 
• konstrukcyjno-budowlana, 
• inżynieryjna mostowa, 
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

 
RODZAJ: 
• do projektowania bez ograniczeń, 
• do projektowania w ograniczonym zakresie, 
• do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 
• do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, 
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. 

 

 
 

przycisk AKTYWUJ 
po wpisaniu danych 
oraz klucza 
aktywuje program 
do pełnej wersji 
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8. Wybór jednego w trybów pracy, w zależności od wykupionej licencji: 

- EGZAMIN PISEMNY (nauka lub egzamin)
- EGZAMIN USTNY

9. STATYSTYKI

- statystyki: nauka  pisemny

STATYSTYKI USTAWIENIA 
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- statystyki: egzamin pisemny

10. OPCJE PROGRAMU

Zaznacz, jeśli chcesz aby 
pytania były zadawane 
LOSOWO. Niezaznaczenie 
tej opcji powoduje że 
pytania są zadawane PO 
KOLEI, zgodnie z 
kolejnością 
paragrafów/ust.  w danej 
ustawie/rozporządzeniu. 

Opcja pytaj do skutku- 
umożliwia powtarzanie 
zestawu z pytań na które 
udzielono błędnych 
odpowiedzi (aż do 
udzielenia 100 % 
poprawnych odpowiedz). 

 
Sposób wyświetlania 
karty podpowiedzi w 
trybie nauka. 
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11. Opis funkcji programu dla poszczególnych trybów (nauka, egzamin, statystyki):

TRYB NAUKA: 

 

 

- opcja HISTORIA:

,

Pytanie wraz z trzema 
wariantami odpowiedz 

(tylko jedna odpowiedź jest 
poprawna). 

Karta podpowiedzi dostępna w 
trybie NAUKA (podpowiedzi w 
formie obrazków, tabel oraz 
tekstu). 

Wybór zestawu pytań 
(ustawy/ rozporządzenia) 

odpowiadający danej 
specjalności. 

Numer pytania oraz nazwa 
przepisu którego pytanie 

dotyczy. 

Dane dotyczące wyniku: 
- ilość poprawnych i błędnych
odpowiedzi, 
- osiągnięty wynik 

Opcja "przejdź do pytania nr". 
Wpisz numer pytania od 
którego chcesz zacząć 
rozwiązywać test. 

Zaznacz pytanie GWIAZDKĄ, 
by wrzucić je do pytań które 

sprawiają Ci trudność. 
Możesz później powtórzyć 

tylko te pytania, które 
oznaczyłeś GWIAZDKĄ. 

Opcja HISTORIA pokaże Ci 
zestawienie wszystkich pytań 

na które odpowiedziałeś wraz 
z poprawną odpowiedzią. 
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TRYB EGZAMIN: 

Okno po zakończeniu egzaminu: 

Pytanie wraz z 
trzema wariantami 

odpowiedzi 
(tylko jedna 

odpowiedź jest 
poprawna). 

Czas egzaminu (zależne od 
rodzaju uprawnień). 
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Podgląd egzaminu: 

12. W przypadku pytań skontaktuj się z nami:

www.uprawnienia-budowlane.com 
biuro@uprawnienia-budowlane.com 


