
Załącznik nr 1 

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego 

działania aplikacji: 

  

 procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik; 

 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB); 

 system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; 

Windows 8.1, Windows 10; 

 zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1]; 

 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera; 

 wolny port USB; 

 konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2]; 

 odinstalowany program antywirusowy; 

 wyłączony wygaszacz ekranu; 

 opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3]; 

 zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem; 

 wyłączone aktualizacje automatyczne. 

Uwagi: 
 Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych. 

 Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych. 

 Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację. 

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. 

Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje 

mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych 

aplikacji na czas trwania egzaminu. 

  

 [3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał 

funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu. 

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy: 

 Pobrać plik DEMO.zip  

 Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera 

 Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP 

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W 

przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET 

instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. 

Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET. 

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do 

komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username%  i sprawdzić czy na 

wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”. 

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał 

funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu. 
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