
Instrukcja korzystania z 
„Testu wiedzy SKO” w wersji 
elektronicznej (online)
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Kliknij 
i zapoznaj się 
z zasadami 

Testu

Link i strona www „Testu wiedzy SKO”

1 https://www.pkobp.pl/test-sko/ Kliknij w link

2
Wyświetli się 

strona startowa 
Testu

3
Przeczytaj 
informacje 

4
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Logowanie do Testu wiedzy SKO

5
Przeczytaj 
wskazówki 
dotyczące 
logowania

Kliknij 
i rozpocznij 

Test

Uzupełnij
zgodnie ze 

wskazówkami



4

Przebieg Testu wiedzy SKO

Kliknij, aby 
przejść do 

następnego 
pytania

6
Przeczytaj 

kolejne 
pytania Testu

Z lewej strony 
wyświetlony 

jest czas 
pozostały do 
końca Testu

Tu zobaczysz treść pytania 

7
Zaznacz 

właściwą 
odpowiedź 
dla każdego 

pytania

odpowiedź 1

odpowiedź 2

odpowiedź 3

odpowiedź 4

LUB

8

Prawda         Fałsz
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9a
Jeśli udzielisz

przynajmniej 7 
poprawnych 
odpowiedzi 

wyświetli się 
ekran 

podsumowania

9b
Jeśli udzielisz 
mniej niż 7 

poprawnych 
odpowiedzi 

kliknij tu, aby 
poprawić 

niektóre z nich

Podsumowanie odpowiedzi w Teście wiedzy SKO
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Pobieranie dyplomu „Mistrza wiedzy SKO”

10
Kliknij 

i otwórz 
lub zapisz 

swój dyplom
(wydrukuj go 
od razu lub 

później)

Kliknij tu, żeby:
- otworzyć 
w przeglądarce

- otworzyć  
w programie 
Adobe

- zapisać plik 
na swoim 
sprzęcie
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Dyplom „Mistrza wiedzy SKO”

Na 
wydrukowanym 

dyplomie 
możesz wpisać 

swoje imię 
i nazwisko
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Podsumowanie Testu wiedzy SKO oraz 
omówienie zagadnień pojawiających się 
w zaprezentowanych w Teście pytaniach

11
Przejrzyj 
swoje 

odpowiedzi

Przeczytaj 
i zapamiętaj 

treść 
omawiającą 
zagadnienie

12

Kliknij w to 
pole, aby 
ponownie 
uruchomić 
Test SKO
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Przydatne informacje

Test można rozwiązywać wielokrotnie
Test ma charakter edukacyjny i można rozwiązywać go wielokrotnie.
Wystarczy za każdym razem wpisać nową nazwę użytkownika, a system
wylosuje kolejne zestawy pytań. Im więcej razy rozwiążesz Test, tym więcej
się nauczysz.

Test może rozwiązywać każdy, bez względu na wiek oraz
niezależnie od posiadania konta SKO
Twoi bliscy (np. rodzice, opiekunowie, rodzeństwo), aby uruchomić test
mogą skorzystać ze specjalnego kodu 000 (trzy zera). Ciekawe, kto z Was
wykaże się lepszą znajomością zagadnień promowanych przez SKO?

Uważaj na rodzaj przeglądarki
Test będzie można rozwiązać, korzystając z wielu popularnych przeglądarek
z wyjątkiem przeglądarki Internet Explorer.


