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Zdajmy.pl – internetowy serwis dla gimnazjalistów
Zdajmy.pl to serwis adresowany do uczniów trzecich klas gimnazjalnych, którzy
poważnie traktują przygotowania do egzaminu gimnazjalnego.
Serwis zawiera trzy kursy:
•

Kurs humanistyczny,

•

Kurs matematyczno- przyrodniczy,

•

Egzamin gimnazjalny bez tajemnic.

Są one dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Kurs humanistyczny
stwarza uczniom możliwość przypomnienia sobie i przećwiczenia szeregu umiejętności
z takich przedmiotów, jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka. Natomiast
Kurs matematyczno-przyrodniczy obejmuje przykładowe zagadnienia egzaminacyjne
z matematyki, biologii, geografii, chemii oraz fizyki z elementami astronomii. Celem obu
kursów nie jest powtórzenie całości materiału z gimnazjum, ale zachęcenie uczniów
do podjęcia wysiłku zmierzającego do rozpoczęcia przygotowań do egzaminu gimnazjalnego.
Kursy podzielone są na bloki tematyczne, które tworzą lekcje (teoria oraz zestawy
ćwiczeniowe) oraz testy sprawdzające. Ambitnym uczniom, którzy dobrze rozwiążą test
sprawdzający, udostępniane są quizy – proste gry edukacyjne. Na oba kursy składa się łącznie
ponad 1300 zadań, a dostęp do nich jest odpłatny.

Ucz się z nami - zdasz egzamin!
Zdajmy.pl to internetowy serwis e-learningowy adresowany do uczniów III klas
gimnazjalnych, którym zależy na dobrym
wyniku z egzaminu po gimnazjum.
Serwis został uruchomiony przez Agorę
we wrześniu 2008 roku. Obecnie są w
nim opublikowane dwa kursy płatne –
Kurs

humanistyczny

oraz

Kurs

matematyczno-przyrodniczy, a także jeden bezpłatny – Egzamin gimnazjalny bez tajemnic.
Aby móc skorzystać z tych kursów, należy posiadać konto w portalu Gazeta.pl lub założyć
nowe, rejestrując się w serwisie Zdajmy.pl. Użytkownicy, którzy już mają konto w portalu,
przy pierwszej wizycie uzupełniają swoje dane, potrzebne do korzystania z pełnej
funkcjonalności serwisu– chociażby do poprawnego wygenerowania danych na dyplomie,
który otrzymuje absolwent kursu.

Premium ma wszystko
Bezpłatny kurs – Egzamin gimnazjalny bez tajemnic − został uruchomiony po to, żeby
uczniowie i ich rodzice jeszcze przed wykupieniem płatnych kursów mogli sprawdzić,
czy lekcje, testy i egzaminy próbne poprawnie wyświetlają się na ich komputerze. Jest to
także dobra okazja, żeby przetestować motywację do korzystania z tej formy nauki. Zaledwie
w ciągu miesiąca od uruchomienia serwisu z bezpłatnego kursu skorzystało kilkuset
użytkowników, a co ciekawe – większość z nich ukończyła ten kurs w ciągu jednej sesji.
Kursy płatne (Premium) mają włączone wszystkie funkcje serwisu:
• trójpoziomowy system raportowania (dla ucznia, dla opiekuna, dla administratora),
• dostęp do forum prowadzonego przez nauczycieli,
• pełen dostęp do materiałów dydaktycznych (lekcji, zestawów ćwiczeniowych, testów
sprawdzających, egzaminów próbnych, quizów edukacyjnych),
• podgląd rankingów najlepszych uczniów, którzy z najwyższą punktacją rozwiązali
testy sprawdzające i quizy,
• możliwość skorzystania z pomocy opiekuna dydaktycznego przez pocztę wewnętrzną,
• możliwość udziału w konkursach z nagrodami.

Kto pyta, nie błądzi
W Zdajmy.pl uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczycieli na forum. Każdy
przedmiot ma swojego opiekuna, który odpowiada na pytania uczniów, ale także zachęca ich
do zabierania głosu na zaproponowany przez nauczyciela temat. Najbardziej aktywni
uczniowie są nagradzani poprzez graficzne wyróżnienie ich wypowiedzi oraz pochwały
w sekcji Wydarzenia.

To lubią rodzice
W takcie rejestracji – bądź uzupełniania danych przypisanych do istniejącego konta
– użytkownicy mogą także zamówić raporty dla rodziców. Wystarczy podać adres e-mail
opiekuna prawnego i wskazać, jakie informacje mają być wysyłane na podaną skrzynkę,
a rodzice będą otrzymywać okresowe raporty z postępów w nauce danego ucznia,
powiadomienia o długich przerwach w nauce, albo wyniki testów i egzaminów – wysyłane po
każdej próbie jego rozwiązania. Tę funkcjonalność bardzo sobie cenią rodzice, ponieważ mają
wówczas informację, jak ich pociecha radzi sobie z przykładowymi egzaminami próbnymi
oraz czy potrzebuje dodatkowego wsparcia i w jakim obszarze.

Uczniowie wolą się chwalić
Uczniowie, którzy nie zgadzają się na automatyczne raportowanie, mogą sami
zdecydować się na wysłanie raportu z wynikami testu, który dobrze rozwiążą. Wystarczy,
że skorzystają z funkcji Pochwal się wynikiem, a informacja z punktacją trafi na podany adres
poczty elektronicznej. W ten sam sposób mogą wysłać swój dyplom.

Spełniona obietnica
Slogan serwisu Ucz się z nami – zdasz egzamin! to nie puste hasło. Na egzamin
gimnazjalny wystarczy przyjść, żeby go zdać. Jednakże celem Zdajmy.pl jest zachęcenie
uczniów do podjęcia wysiłku dobrego przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego
i walczenia o dobry wynik z testów. To dlatego Kurs humanistyczny i Kurs matematycznoprzyrodniczy mają aż 50 multimedialnych lekcji i ponad 1300 przykładowych zadań.

