
INSTRUKCJA	  DOSTĘPU	  I	  KORZYSTANIA	  	  
Z	  BAZY	  PYTAŃ	  DO	  LDEK	  

	  
	  
1.	  W	  celu	  korzystania	  z	  bazy	  należy	  się	  zalogować	  na	  portalu	  mlodylekarz.pl	  
(www.mlodylekarz.pl)	  korzystając	  z	  tego	  samego	  konta	  (login,	  hasło),	  co	  przy	  zakupie	  
dostępu	  do	  bazy.	  Aby	  założyć	  konto	  należy	  kliknąć	  w	  napis	  „Załóż	  swoje	  konto!”	  w	  
górnym	  prawym	  rogu	  ekranu	  	  lub	  wpisując	  adres	  
http://mlodylekarz.pl/index.php/component/community/register?Itemid=432	  
do	  okna	  przeglądarki	  internetowej.	  	  
	  
2.	  Czas	  dostępu	  do	  bazy	  pytań	  jest	  liczony	  od	  momentu	  potwierdzenia	  wpłaty	  przez	  
system	  PayU	  i	  kończy	  się	  o	  godzinie	  23:59	  ostatniego	  dnia	  dostępu	  do	  bazy.	  Dni	  dostępu	  
są	  liczone	  od	  dnia	  następującego	  po	  dniu	  potwierdzenia	  wpłaty.	  
	  
3.	  Jednoczasowo	  możliwy	  jest	  dostęp	  wyłącznie	  z	  jednego	  komputera.	  
	  
4.	  Aby	  móc	  skorzystać	  z	  Bazy	  na	  drugim	  komputerze	  należy	  odczekać	  30	  minut	  po	  
zakończeniu	  pracy	  na	  poprzednim	  komputerze.	  	  
	  
5.	  Nie	  wolno	  udostępniać	  loginu	  innym	  osobom.	  Próba	  jednoczasowego	  zalogowania	  z	  
dwóch	  różnych	  komputerów	  na	  ten	  sam	  login	  powoduje	  zablokowanie	  dostępu	  do	  Bazy.	  	  
W	  przypadku	  naruszenia	  tego	  punktu,	  użytkownikowi	  może	  być	  cofnięty	  dostęp	  do	  
bazy,	  bez	  prawa	  do	  zwrotu	  opłaty.	  
	  
6.	  Po	  zalogowaniu	  do	  portalu	  należy	  kliknąć	  w	  zakładkę	  „Baza	  pytań	  do	  LDEK”	  	  
	  

	  
	  
7.	  Otworzy	  się	  ekran	  główny	  „Testy	  Medyczne”,	  w	  którym	  należy	  wybrać	  „BAZA	  PYTAŃ	  
Z	  LDEK	  (2008-‐2012)”	  
	  



	  
	  
8.	  Aby	  zobaczyć	  prawidłowe	  odpowiedzi	  i	  omówienie	  pytania	  należy	  kliknąć	  przycisk	  
„Wyślij”	  (w	  trybie	  Ucz	  się	  do	  LDEK)	  lub	  „Sprawdź”	  (w	  trybie	  Rozwiąż	  LDEK)	  w	  danym	  
zestawie	  pytań.	  	  
	  	  

	  
	  
9.	  Omówienie	  pytania	  jest	  dostępne	  po	  umieszczeniu	  kursora	  na	  zielonym	  napisie	  
Omówienie	  
	  

	  
	  
	  
10.	  W	  przypadku	  dłuższych	  omówień,	  które	  mogą	  nie	  mieścić	  się	  na	  małych	  ekranach	  
komputerów	  należy	  umieścić	  kursor	  na	  ramce	  z	  omówieniem	  i	  przesuwać	  okno	  z	  
omówieniem,	  tak	  by	  móc	  zobaczyć	  całą	  treść	  omówienia.	  	  
	  
11.	  W	  przypadku	  problemów	  technicznych	  proszę	  pisać	  na	  adres:	  
admin@mlodylekarz.pl	  


