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2 EASA2020 – WAŻNE INFO!
Jak rozpocząć naukę na platformie AviationExam z bazą EASA 2020?

1. Jeśli jesteś w trakcie lub nie ukończyłeś E-learning’u w zakładce Study Plan lub 
School w zależności czy korzystasz z oprogramowania Mac lub Win musisz 
kontynuować szkolenie jak dotychczas na platformie w tym przypadku nic nie 
uleganie zmianie. 

2. Jeśli chcesz uczyć się do egzaminów państwowych w Urzędzie Lotnictwa 
Cywilnego musisz przełączyć na platformie bazę pytań z EASA 2016 na EASA 2020. 
W kolejnych slajdach pokażemy jak to zrobić.



3 1. Odinstaluj aplikacje AviationExam.

Pierwszym krokiem jaki musisz wykonać to odinstalowanie aplikacji AviationExam
oraz ponowne zainstalowanie.
Aplikacje można pobrać z linku - https://www.aviationexam.com/downloads
Następnie logujemy się na swoje dane na konto na platformie AviationExam
oraz podążamy według instrukcji.

https://www.aviationexam.com/downloads


4 Po zalogowaniu Wybierz zakładkę ”TEST”

Z głównego MENU na Aplikacji 
Wybieramy zakładkę ”TEST”



5 Następnie zmieniamy z EASA2016 – EASA 2020

Następnie klikamy w górnej
części ekranu na EASA2016 
następnie pokaże nam się okno z 
bazami. Nas interesuje EASA2020 i na 
taką zmieniamy EASA2020.



6 NASTĘPNIE WYBIERAMY ATPL(A) lub ATPL(H)

Następnie wybieramy zakładkę ATPL(A) lub ATPL(H) 
w zależności na jakim kursie jesteśmy.



7 PRAWIDŁOWA ZMIANA BAZY!

Po prawidłowej zmianie w miejscu gdzie 
znajdowała się EASA 2016 będzie dokonana 
zmiana na EASA 2020.



8 RÓZNICE W BAZIE W ILOŚĆI PYTAŃ.
EASA 2016 EASA 2020 



9 RÓZNICE W  PYTANIACH?

- Pytania zamknięte,

- Brak zaktualizowanych pytań (większa 
baza)

- Przedmiot VFR oraz IFR 
Communication zdaje się osobno.

- Pytania zamknięte,

- Baza pytań zaktualizowana (mniejsza 
baza pytań)

- Przedmiot VFR oraz IFR 
Communication połączony w jeden 
przedmiot Communications.

EASA 2016 EASA 2020



10 SYTUACJA W ULC?
- Państwa Sytuacja w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w tym momencie nie ulega 
zmianie. Podchodzą państwo dalej do egzaminów, ale według bazy EASA2020. 

- Przedmioty, które dotychczas państwo zdali są zaliczone, pozostałe będą zdawane 
w nowym formacie.

- W międzyczasie będą państwo musieli przejść krótkie szkolenie z materiału, który 
zostanie, wkrótce udostępniony na platformie AviationExam na państwa kontach. 
Zawiera on różnice między starym Sylabusem a nowym – jest to łącznie ok. 10%.

- Jeśli ktoś z Państwa zdał przedmiot IFR COM lub VFR COM w bazie EASA 2016. 
Będzie musiał dodatkowo zdać przedmiot Communications w bazie EASA 2020.


