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Poruszanie się po platformie
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Będąc w dowolnym miejscu kursu zawsze 
możemy przejść do Strony głównej, która 
zawiera wykaz wydziałów UM. Można też 
przejść do Kokpitu.



Poruszanie się po platformie
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Kokpit to strona platformy, którą możemy dostosować do swoich potrzeb i stworzyć sobie tym sposobem 
swoiste „centrum dowodzenia”. Można tu zebrać najpotrzebniejsze rzeczy i poruszać się po nich. Są tu 
m.in. Ostatnio przeglądane kursy; jeśli mamy ich dużo, może być to przydatne. Można tu również 
umieszczać swoje prywatne pliki.



Udostępnianie kursów studentom
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Udostępnić nasz kurs studentom można na kilka sposobów. Najprostszym jest otwarcie go wszystkim, ale 
wówczas nie zapanujemy nad tym, poza tym zazwyczaj nie chcemy pokazywać naszych materiałów „na cały 
Świat”.

Wchodzimy w „Uczestników”



Udostępnianie kursów studentom
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Właśnie taki widok (oczywiście bez wyszarzeń) ujrzycie Państwo po otwarciu kursów założonych przez 
administratorów.  Będziecie pierwszymi ich uczestnikami, pozostało zapisać jeszcze studentów. Tym 
przyciskiem można zapisywać pojedyncze osoby, będzie to przydatne raczej w razie potrzeby dopisania 
kogoś, kto np. spóźnił się z zapisaniem samodzielnym.



Udostępnianie kursów studentom
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Po wpisaniu nazwiska system wyszukuje osoby spośród użytkowników platformy, Państwo zaś możecie 
wybrać z listy osobę i zapisać ja z rolą Student lub Prowadzący bez praw edycji, który może być osobą 
pomagającą nauczycielowi w przypadku dużej ilości obsługiwanych kursów. Może ona przeglądać oceny 
studentów oraz przeglądać raporty ich aktywności. Jeśli w trakcie prowadzenia kursu okaże się, że należy 
dopisać kolejnego, pełnoprawnego nauczyciela (chodzi o rolę Prowadzący), to może to zrobić tylko 
administrator.
Wracając do zapisywania studentów-po wyszukaniu osoby, można wybrać ją z listy, a następnie zapisać na 
kurs.

Wybór roli



Włączanie samodzielnych zapisów na kurs
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Do zapisywania dużej ilości studentów należy użyć zapisów samodzielnych, włączamy zatem 
ustawienia i wybieramy Metody zapisów.

Wybór roli

1

2



Włączanie samodzielnych zapisów na kurs
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Do zapisywania dużej ilości studentów należy użyć zapisów samodzielnych, włączamy zatem 
ustawienia i wybieramy Metody zapisów.

1. Odkrywamy zapisy 
samodzielne (Student)

2. Wchodzimy w ustawienia 
zapisów samodzielnych



Konfiguracja samodzielnych zapisów na kurs
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Należy tu zdefiniować klucz dostępu, który będzie potrzebny, żeby student mógł zapisać się na 
nasz kurs, możemy zdefiniować okres uczestnictwa oraz zlecić systemowi, aby wysyłał 
wiadomość o zbliżającym się końcu zapisów na kurs. System automatycznie generuje bardzo 
skomplikowany klucz w postaci #4^#$^34^%$6%#6, zmieńmy go na jakiś czytelny, bardziej 
„przyjazny” dla człowieka.

Zmieniamy 
wartość na Tak

Wyświetlanie klucza 
w czytelnej postaci



Konfiguracja samodzielnych zapisów na kurs
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Możemy również określić daty od i do kiedy zapisy będą dostępne. Mogą to być daty pokrywające się z całą 
długością kurs lub np. przeznaczony na zapisy pierwszy tydzień trwania kursu. Możemy zdecydować, po 
jakim czasie system wypisze z kursu studentów, którzy nie będą do niego zaglądać.
Przy widocznym domyślnym ustawieniu „Wysyłania powitania nowym użytkownikom kursów” system 
wysyła standardowe potwierdzenie zapisania się na kurs (Witaj w kursie …..nazwa kursu). W ostatnim polu 
można ustawić swoje powitanie z użyciem zmiennych systemowych (opis w pomocy).
Pozostaje kwestia przekazania klucza dostępu studentom; w obecnej sytuacji droga e-mailowa wydaje się 
być optymalna.

Zmieniamy 
wartość na Tak

Wyświetlanie klucza 
w czytelnej postaci



Zarządzanie bazą pytań
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W poprzedniej prezentacji omówiono tworzenie quizu (testu). Utworzone wówczas pytanie zostało 
umieszczone w w bazie pytań naszego kursu. Powróćmy do zagadnienia zarządzania bazą pytań, by 
omówić to bardziej szczegółowo. Wejdźmy ponownie w ustawienia kursu, ostatnia pozycja listy rozwijalnej 
to „Więcej”. Są tam różne ustawienia, m.in. baza pytań.

1

2



Zarządzanie bazą pytań
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Na dole okna mamy elementy zarządzania bazą pytań. Wejdźmy na początek w Pytania.

1

2



Zarządzanie bazą pytań

13

Tu mamy możliwość dodawania kolejnych pytań ręcznie, tak jak to robiliśmy w poprzedniej prezentacji. 
Przejdźmy teraz do karty „Kategorie”.



Zarządzanie bazą pytań
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Mamy tu możliwość dodawania nowych kategorii, dzięki czemu nasze pytania będziemy mogli grupować, 
np. tematycznie, wg stopnia trudności, itd. Utwórzmy kategorię Borelioza, w informacjach na temat 
kategorii możemy zawrzeć dodatkowe informacje, np. do kogo jest adresowana ta kategoria pytań.

Tu można 

2. Przyciskiem Dodaj 
kategorię (na dole strony)
zapisujemy ją. Dopiszmy 
tym samym sposobem 
kategorię Toksoplazmoza.

1. Tu wybieramy kategorię nadrzędną w 
stosunku do tej, którą teraz tworzymy. 
Kategoria „Top for …nazwa naszego 
kursu” oznacza kategorię główną 
naszego kursu.

3. Przejdźmy z powrotem do naszych pytań.



Zarządzanie bazą pytań
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Możemy teraz zaznaczyć pytanie i przenieść je odpowiednim przyciskiem do innej kategorii [1](proszę 
wybaczyć merytoryczny bezsens w tym przypadku; nie jestem ani kardiologiem, ani specjalistą chorób 
zakaźnych �). Jeśli pytań będzie więcej, można je zaznaczać zbiorczo [2], zarządzanie kategoriami, ich 
usuwanie, przenoszenie i zmiana ustawień jest dostępna na karcie Kategorie [3].

3

2

1

Podczas dodawania kolejnych pytań do 
naszej bazy mamy do wybory z listy 
zdefiniowane wcześniej kategorie, do 
których możemy dokładać kolejne pytania.

A co zrobić, jeśli mamy dużo pytań do 
wprowadzenia do bazy? Skorzystajmy z 
narzędzia służącego do importu pytań. Jest 
ono dostępne na karcie Import.



Import pytań z pliku
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Jak każdy system, również platforma Moodle jest w stanie zaimportować dane z pliku, pod warunkiem, że 
będzie „rozumieć” jego strukturę. Jak widać, jest tych formatów pliku kilka, omówmy jeden z prostszych, a 
mianowicie Aiken. Struktura tekstu w pliku .txt musi być jak na ilustracji. Szczegółowy opis na następnym 
slajdzie. Jeśli będziemy mieć już przygotowany odpowiedni plik wystarczy go wskazać i zaimportować.

3

2

1

Zastawka mitralna zamyka:
A. prawe ujście żylne
B. lewe ujście żylne
C. prawe ujście tętnicze
D. lewe ujście tętnicze
ANSWER: B

W skład śródsierdzia nie wchodzi:
A. układ przewodzący serca
B. mięsień sercowy
C. szkielet serca 
D. zastawki przedsionkowo-komorowe
ANSWER: D

W zakresie unaczynienia prawej tętnicy wieńcowej nie mieści się:
A. prawy przedsionek
B. prawa komora
C. 2/3 przednie przegrody międzykomorowej
D. mięsień brodawkowaty tylny lewy
ANSWER: C



Import pytań - format Aiken
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Format ten umożliwia importowanie pytań typu wielokrotny wybór. Plik powinien mieć rozszerzenie .txt. Otwieramy więc 
zwykły windowsowy Notatnik (nie MS Word, Open Office Writer itp.!) i piszemy pytania. Bardzo ważna jest składnia. Muszą 
być spełnione następujące warunki:
• Pytanie musi być zawarte w jednej linii
• Każda odpowiedź również musi być zawarta w jednym wierszu
• Każda odpowiedź musi być poprzedzona pojedynczą wielką literą, po której jest kropka lub nawias, a następnie spacja
• Po ostatniej odpowiedzi musi być od razu w następnym wierszu należy wpisać wielkimi literami „ANSWER: ” (po 

dwukropku spacja) i oznaczenie literowe właściwej odpowiedzi
• Po informacji o właściwej odpowiedzi jeden pusty wiersz

Podczas zapisu pliku 
należy wybrać 
kodowanie UTF-8



Dodawanie losowych pytań do testu
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Kiedy już mamy zaimportowaną większą ilość pytań możemy dodać losowe pytania do testu. Wracamy do 
Testu, wchodzimy w jego ustawienia, następnie w edycję zawartości testu. Pierwsze pytanie „Rola zastawki 
mitralnej) zostało wcześniej dodane ręcznie, pozostałe pytania dodano jako losowe, tak też są opisane.
UWAGA! JEŚLLI TWORZYMY NOWE PYTANIE LUB IMPORTUJEMY JE Z PLIKU SYSTEM SAM WŁĄCZA OPCJĘ 
„WYMIESZAJ ODPOWIEDZI”. Jeśli w ustawieniach quizu włączymy opcję „Zmień kolejność wewnątrz 
pytania”, również odpowiedzi będą mieszane przy każdym podejściu kolejnego studenta. Jeśli chcemy 
wyłączyć mieszanie odpowiedzi, należy wejść w każde pytanie i odznaczyć tę opcję. Warto to przetestować w 
teście próbnym.

Tu można przejrzeć 
pytania z danej 
kategorii



Konfiguracja dziennika ocen
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Aby zobaczyć oceny w skali od 2 do 5 musimy skonfigurować dziennik ocen.



Konfiguracja dziennika ocen
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Konfiguracja dziennika ocen
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Konfiguracja dziennika ocen
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Konfiguracja dziennika ocen
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Zmieniamy na:
Nazwa oceny

Zapisujemy zmiany na 
dole strony



Konfiguracja dziennika ocen
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Konfiguracja dziennika ocen
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Konfiguracja dziennika ocen
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Zmieniamy oceny z systemu amerykańskiego na polski. Przedziały procentowe możemy ustalić 
dowolne, nadpisujemy ustawienia domyślne witryny.

Nowe, wpisane przez 
nas oceny (jak 
definiować progi 
procentowe zob. slajdy 
34-36)

Zapisujemy zmiany na dole 
strony



Konfiguracja dziennika ocen
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Po tych zabiegach nasz dziennik ocen powinien wyświetlać oceny od 2,0 do 5. Jeśli chcemy 
zrobić to samo w całym kursie wchodzimy ponownie w Konfigurację dziennika ocen.



Konfiguracja dziennika ocen
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Konfiguracja dziennika ocen
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Zmieniamy na: Nazwa oceny i 
zapisujemy zmiany da dole 
strony



Konfiguracja dziennika ocen
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Teraz również oceny z całego kursu są w skali od 2,0 do 5,0.



Oceny niezwiązane z aktywnością studentów
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Jeśli prowadzący uzna, że oprócz ocen, które system sam „zbiera” z aktywności 
studentów, należy wpisać ocenę(y) dodatkową(e), można to zrobić dodając pozycję 
oceny, będąc w Konfiguracji dziennika ocen:

1

2



Oceny niezwiązane z aktywnością studentów
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Typ oceny zmieniamy z 
„Wartość’ na „Skala”

Wybieramy skala 5-
stopniowa

1

2

3

Wpisujemy nazwę oceny „Ocena za 
pracę sprzed epidemii”



Oceny niezwiązane z aktywnością studentów
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Nasza nowo dodana 
ocena

1

2 Wróćmy do wyświetlania 
ocen



Oceny niezwiązane z aktywnością studentów
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Nasza nowo dodana 
ocena

Włączamy tryb edycji



Oceny niezwiązane z aktywnością studentów
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Wybieramy z listy 
oceny dla kolejnych 
studentów

Na koniec wyłączamy 
tryb edycji

1

3

Po wpisaniu ocen 
wciskamy „Zapisz 
zmiany” w lewym 
dolnym rogu

2



Zliczanie punktów za oceny
Warto tu nadmienić, jak system przelicza punkty za poszczególne oceny:

- Domyślnym działaniem jest sumowanie punktów za poszczególne aktywności w kursie

- Najczęściej używana skala na uczelniach jest z nazwy 5-stopniowa, jednak system 
przydziela w niej punkty w następujący sposób:

Ocena Ilość punktów

5,0 6

4,5 5

4,0 4

3,5 3

3,0 2

2,0 1

Przykład: student otrzymał dwie oceny: 5,0 oraz 3,0

Maksymalna ilość punktów, które może otrzymać w teście to 12 (dwie oceny po 6 punktów)

Przy tych ocenach student zebrał 8 punktów (6 + 2), co stanowi 66,67 % maksymalnej 
punktacji 12. Przy tradycyjnym, prostym obliczaniu (5,0+3,0)/2=4

Jak zatem ustawić progi procentowe w nazwach ocen dla naszego kursu? Dla każdego kursu 
indywidualnie, w zależności od ilości ocen cząstkowych, które składają się na ocenę w całym 
kursie. W tym przypadku dolna granica oceny końcowej 4,0 to w przybliżeniu 66 % całej 
możliwej do uzyskania punktacji. 36



Przykładowe nazwy ocen i progi procentowe, które można zdefiniować 
w Dzienniku ocen (tu dla dwóch ocen cząstkowych w całym kursie)-do 

porównania ze slajdem 26

37

Skąd się bierze dolny próg 33% dla oceny końcowej 3,0? Za jedną cząstkową ocenę 3,0 system 
przydziela 2 punkty, zatem przy dwóch ocenach i maksymalnej ilości 12 punktów, które 
student może uzyskać, 2 x 2 punkty to 4 a zatem jedna trzecia z 12 punktów, czyli 33 %.
Do decyzji dla osoby prowadzącej kurs pozostaje „obsługa” ocen z pogranicza, np. czy za parę 
ocen: 5,0 oraz 4,5 dawać końcową ocenę 5,0 czy jednak 4,5; to też można zdefiniować 
ustalając bardziej „ostro” lub „łagodnie” progi procentowe. Wg progów ustawionych jak 
wyżej, za parę ocen cząstkowych 5,0 i 4,5 system wystawi końcową ocenę 4,5.



Zliczanie punktów za oceny
Kolejny przykład: student otrzymał trzy oceny: 5,0 4,0 oraz 3,5

Maksymalna ilość punktów, które może otrzymać w teście to 18 (trzy oceny po 6 punktów)

Przy tych ocenach student zebrał 13 punktów, co stanowi 72,2 % maksymalnej punktacji, 
Przy tradycyjnym, prostym obliczaniu (5+4+3,5)/3=4,17

Jak widać, progi procentowe należy ustawiać dla każdego kursu indywidualnie, w zależności 
od ilości ocen cząstkowych, które składają się na ocenę w całym kursie. W tym przypadku 
dolna granica oceny końcowej 4,0 to w przybliżeniu 70 % całej możliwej do uzyskania 
punktacji.

Dobrze jest przeliczyć obliczenia dla poszczególnych progów, aby sprawdzić, jak system 
przelicza oceny.

Dziennik ocen można konfigurować w dowolnej chwili, również wtedy, kiedy oceny są już 
wystawione; w razie zmiany sposobu wyliczania ocen system przeliczy je na nowo.

38



Zmiana sposobu obliczania oceny za cały kurs
Jak wspomniano, domyślnym sposobem obliczania oceny za cały kurs jest sumowanie 
punktów za poszczególne aktywności. Można zmienić to ustawienie wchodząc w Oceny, w 
Konfiguracji Dziennika ocen:

39

Nazwa naszego kursu



Zmiana sposobu obliczania oceny za cały kurs

40

Domyślnie włączone jest pomijanie 
pustych pozycji oceny, np. za prace 
nienadesłane, czy testy, do których 
student nie podszedł. Jeśli zostawimy 
takie ustawienie, student będzie 
traktowany ulgowo, tzn. takie braki 
nie będą brane pod uwagę przy 
ocenie jako zjawisko negatywne. 
Skądinąd w środowisku akademickim 
obowiązuje zasada „brak 
pracy/testu=ocena niedostateczna” 
lub „nie oddałeś wszystkich prac=nie 
otrzymujesz zaliczenia”.

Tu możemy ukryć oceny przed studentami, 
choćby na czas, kiedy manipulujemy 
ocenami, aby dojść do żądanego 
zachowania się algorytmu obliczającego 
oceny. Na końcu zapisujemy zmiany.

Uwaga! Przy sumowaniu ocen cząstkowych 
ocena 2,0 jest punktowana jednym punktem, 
przy innych sposobach agregacji ocen za ocenę 
2,0 system przydziela 0 punktów. Warto zawsze 
przetestować jak system zlicza oceny.


