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Kopiowanie plików na platformę egzaminacyjną

1. W dowolnej przeglądarce otwórz stronę https://plikosfera.amuz.lodz.pl:45551/ 

2. Zaloguj się hasłem i loginem, który otrzymałeś/otrzymałaś w e-mailu.
3. Po zalogowaniu zobaczysz okno serwera (rysunek poniżej). 
4. Aby rozpocząć kopiowanie plików kliknij w ikonę „File Station”
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5. Po kliknięciu w ikonę otworzy się okno „File Station”, tak jak na rysunku 
poniżej.
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6. W to miejsce skopiuj potrzebne pliki. W tym celu przeciągnij pliki ze swojego 
komputera w obszar okna „File Station” (rysunek poniżej)

7. Pojawi się poniższe okno „Prześlij”. Wybierz  opcję – Nadpisz”
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Plik zacznie się kopiować na Twoje konto. Czas wgrywania jest zależny od rozmiarów
pliku,  przepustowości  Twojego  łącza  oraz  obciążenia  serwera.  Czas  kopiowania
dużych  plików  może  wynieść  nawet  kilkanaście  minut. Aby  zobaczyć  stopień
zaawansowania kopiowania należy kliknąć na strzałkę w prawym górnym rogu. 

Po kliknięciu w strzałkę pojawia się pasek postępu.

Jeżeli chcesz przerwać kopiowanie pliku kliknij dwukrotnie znak x

Ważne!!! Do czasu zakończenia kopiowania wszystkich plików (osiągnięcia 100%
dla  wszystkich  plików)  nie  wylogowuj  się  z  systemu  i  nie  zamykaj  okna
przeglądarki!
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8. Dopiero po zakończeniu kopiowania, twój plik pojawi się na serwerze (patrz
rysunek poniżej). Nie rozpoczynaj kopiowania tego samego pliku ponownie,
jeżeli nie skończyło się jego kopiowanie.
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9. Kolejne pliki możesz skopiować na serwer w sposób analogiczny. 9. Kolejne pliki możesz skopiować na serwer w sposób analogiczny. 



Jeżeli chcesz usunąć plik z serwera – kliknij na nim prawym przyciskiem myszy. 
Pojawi się menu kontekstowe w którym wybierz „Usuń”.

10. Po skopiowaniu wszystkich plików wyloguj się z serwera. W tym celu kliknij w
ikonę użytkownika 
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11. A następnie kliknij „Wyloguj”

12. W okresie  od  05.06.2020  do  06.07.2020  możesz  kopiować  pliki  na  serwer
(wyłącznie w dniach wskazanych w instrukcji dla konkretnej specjalności czy
kierunku)  i  usuwać  je  w  dowolnej  chwili.  Po  06.07.2020,  godz.  24:00
możliwość kopiowania plików i ich usuwania zostanie zablokowana. Nadal
będziesz mieć dostęp do serwera i będziesz widzieć swoje pliki.
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