
PLATFORMA SZKOLENIOWA
SEKCJA SPADOCHRONOWA AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO



DOSTĘP DO PLATFORMY SZKOLENIOWEJ

 Egzamin KWT dla członków Aeroklubu Warszawskiego jest darmowy. Jeśli nie jesteś członkiem 
Aeroklubu Warszawskiego, a chcesz zdać u nas egzamin KWT, wpłać 30 zł na konto Sekcji 
Spadochronowej AW: 63 1160 2202 0000 0003 6597 4171

 Prześlij swoje dane (imię, nazwisko, adres email i ewentualnie dowód wpłaty) na adres:

kwt@skydive.waw.pl
 Jeśli nie masz świadectwa kwalifikacji, napisz również ile masz wykonanych skoków.

 Po założeniu konta, otrzymasz informację zwrotną, po której możesz rozpocząć logowanie do 
platformy.

 W tym celu wejdź na poniższy adres i postępuj zgodnie z instrukcją:

https://teoria.aeroklub.waw.pl

mailto:kwt@skydive.waw.pl
https://teoria.aeroklub.waw.pl/


PIERWSZE LOGOWANIE
 Na stronie logowania wybierz opcję „Przypomnij hasło”.

 Następnie podaj adres email i kliknij „Przypomnij hasło”.



 Otrzymasz maila z linkiem do zresetowania hasła (sprawdź czy nie wpadł do spamu).

 Otwórz link i ustaw swoje nowe hasło dla platformy szkoleniowej.

PIERWSZE LOGOWANIE



 Zaloguj się używając nowo ustawionego hasła:

PIERWSZE LOGOWANIE



 Po zalogowaniu wybierz Sekcję Spadochronową:

PIERWSZE LOGOWANIE



NAUKA I EGZAMINY
SEKCJA SPADOCHRONOWA AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO



PLATFORMA SZKOLENIOWA
 Na stronie dostępne są materiały szkoleniowe oraz egzaminy przeznaczone dla Sekcji 

Spadochronowej AW:



 Z menu dostępnego u góry strony masz dostęp do:

• prezentacji i materiałów dla wybranych przedmiotów.

• Testów sprawdzających wiedzę do egzaminu KWT. 

• Egzaminów KWT:
skoczkowie mający mniej niż 25 skoków wypełniają Test KWT – przed 25 skokiem. 
Pozostali   skoczkowie (również instruktorzy) wypełniają Test KWT – po 25 skoku.
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EGZAMIN KWT
 Z menu EGZAMINY KWT wybierz dostępny test, który chcesz zdawać.

 Masz maksymalnie 3 podejścia na jego zaliczenie.

 Egzaminy składają się z 18 pytań, na które masz 30 minut.

 Wciskając „Rozpocznij test” przechodzisz do pytań i uruchamiasz zegar odliczający czas 
pozostały do końca.



 Po zaznaczeniu i sprawdzeniu wszystkich odpowiedzi, wciśnij „Zakończ” u dołu testu, aby 
sprawdzić wynik:

EGZAMIN KWT



 Po zakończeniu testu zobaczysz swój wynik oraz informację czy go zaliczyłeś. 

 Wymagane jest 75% poprawnych odpowiedzi oraz bezbłędne zaliczenie pytań z procedur 
bezpieczeństwa.

EGZAMIN KWT



POWODZENIA!
SEKCJA SPADOCHRONOWA AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO


	Slajd numer 1
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13

