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Umieszczanie pliku w kursie

2. włączamy tryb edycji
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1. Będąc 
wewnątrz kursu 
włączamy jego 
ustawienia



Umieszczanie pliku w kursie

Następnie wciskamy „Dodaj 
aktywność lub zasób”
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Umieszczanie pliku w kursie

Charakterystyka 
wybranego zasobu 

Wybieramy zasób 
„Plik”, następnie 
„Dodaj”
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Przewijamy 
w dół, aby 
zobaczyć 
zasoby



Dodawanie aktywności i zasobów do kursu

Elementy oznaczone 
czerwonym wykrzyknikiem są 
obowiązkowe

Nazwa 
zasobu 
(może być 
inna, niż 
nazwa pliku)
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Opis zasobu, który może się 
wyświetlać na stronie kursu

Przycisk 
włączający 
okno 
wstawiania 
pliku

Prezentacja o chorobach wieku dziecięcego



Wybór pliku do przesłania na serwer

Wybieramy „Prześlij plik”
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Wybór pliku do przesłania na serwer

Wybieramy „Przeglądaj”
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Jako autor pliku 
wstawiana jest osoba 
prowadząca kurs, jeśli 
jest inaczej, tu należy 
wpisać autora



Wybór pliku do przesłania na serwer
Następnie pojawia się standardowe okienko wyboru pliku systemu 
Windows:
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Wskazujemy plik do przesłania i „otwieramy” go.



Wybór pliku do przesłania na serwer
Powracamy do okna wyboru pliku:
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Przesyłamy plik



Opcje dodatkowe dla przesłanego pliku
W dolnej części okna przesyłania pliku są dodatkowe opcje:
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Można zdefiniować, jak plik 
ma się zachowywać przy 
pobieraniu, można go ukryć 
przed studentami, ograniczyć 
dostęp itp.



Opcje dodatkowe dla przesyłanego pliku
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Kończymy pracę nad przesłaniem 
pliku tym przyciskiem

W ten sam sposób umieszczamy 
pliki typu .pdf.



Umieszczanie linku do stron zewnętrznych
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Tym razem wstawimy link do 
zewnętrznej strony internetowej w 
naszym kursie



Umieszczanie linku do stron zewnętrznych
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Tym razem 
wstawimy link do 
zewnętrznej strony 
internetowej w 
naszym kursie

Nazwa linku to 
„nasza” nazwa

Tu wpisujemy (wklejamy) właściwy adres, 
np.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-
musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Poniżej są opcje, które 
można zdefiniować dla 
wstawianego adresu URL 
(następny slajd)



Opcje wstawianego adresu URL
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Można dodać 
ograniczenia 
dostępności linku

Umieszczanie linku 
kończymy tym  przyciskiem

Można zobowiązać studentów, do 
obejrzenia tego zasobu w 
zdefiniowanym przez nas terminie



Tworzenie testu (quizu)
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Tu wpisujemy nazwę tematu 3 
– w tym przypadku Test



Tworzenie testu (quizu)
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Dodajemy Quiz



Tworzenie testu (quizu)
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Definiujemy nazwę i opis testu; w opisie wypada podać 
informacje o czasie dostępności testu, czasie trwania 
podejścia, ilości podejść, metody oceniania, liczbie pytań, itp.

Możemy określić ramy czasowe testu

Tu określamy, ile ma trwać podejście do testu 
(student będzie widział pozostały mu czas)



Tworzenie testu (quizu)
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Definiujemy ilość punktów, wymaganych 
do zaliczenia testu (w skali od 1 do 10, 
czyli zazwyczaj 6), ilość możliwych 
podejść, metoda oceniania (średnia 
ocen, ocena najwyższa, ocena z 
pierwszego lub ostatniego podejścia).
`

Określamy ilość pytań na stronie 
(zwykle jedno na stronie)

Przy tym ustawieniu domyślnym 
studenci udzielają odpowiedzi na 
wszystkie pytania, po czym 
zatwierdzają cały test, zanim dostaną 
ocenę czy komentarz.

Uwaga, system sam włącza mieszanie odpowiedzi w pytaniu!



Tworzenie testu (quizu)
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Tu można określić hasło niezbędne do otwarcia 
quizu, oraz wymusić odstępy między kolejnymi 
podejściami do testu, celem wyeliminowania 
zjawiska zdawania na zasadzie „A nuż się uda!”. 
Jeśli jest dopuszczone tylko jedno podejście 
ustawienia te są nieaktywne.

Warto włączyć zabezpieczenia przeglądarki 
internetowej, test wyświetli się wówczas w oknie 
na pełnym ekranie zasłaniając inne elementy, nie 
będzie też działać kopiowanie i wklejanie.

Pokaż więcej …



Tworzenie testu (quizu)
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Dodajmy dwukrotnie po 3 pola 
odpowiedzi zwrotnej i określmy 
progi ocen oraz komentarze dla 
studentów wg schematu na 
kolejnym slajdzie (nadmiarowe 
progi i oceny zostaną puste)

To wpisujemy komentarz i ocenę dla 
studenta

92% A tu dolny próg procentowy oceny

Bardzo   dobrze!
5,0



Tworzenie testu (quizu)
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Dodajmy dwukrotnie po 3 pola 
odpowiedzi zwrotnej i określmy 
progi ocen oraz komentarze dla 
studentów

Pokaż więcej

Zdefiniowano tu następujące progi 
procentowe i oceny:

Próg 

procentowy

Ocena

100%

5,0

92%

4,5

84%

4,0

76%

3,5

68%

3,0

60%

2,0



Tworzenie testu (quizu)
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Kolejne ustawienia quizu: student musi otrzymać ocenę, 
aby quiz ukończyć, wymagamy też  określonego wcześniej 
w ustawieniach progu zaliczeniowego (6 w skali od 1 do 
10.)
Można określić oczekiwany termin ukończenia quizu.

Kończymy tworzenie testu przyciskiem



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Wchodzimy do zawartości quizu (na 
poprzednich slajdach byliśmy w jego 
ustawieniach)



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Kolejne ustawienia quizu: student musi otrzymać ocenę, 
aby quiz ukończyć, wymagamy też  określonego wcześniej 
w ustawieniach progu zaliczeniowego (6 w skali od 1 do 
10.)
Można określić oczekiwany termin ukończenia quizu.

Kończymy tworzenie testu przyciskiem

Wchodzimy do zawartości quizu (na 
poprzednich slajdach byliśmy w jego 
ustawieniach)



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Dzięki temu zaznaczeniu 
pytania będą 
występować w innej 
kolejności przy każdym 
podejściu studenta do 
quizu

Tworzone pytania są zapisywane w bazie pytań kursu. Można je dodawać 
z tego miejsca (jesteśmy w zawartości kursu), można również dodawać je 
bezpośrednio do bazy pytań a potem „zaciągać je” z bazy pytań. Trzecia 
możliwość to dodawanie pytań losowych.
Zacznijmy od utworzenia pytania (zostanie ono dodane do bazy pytań).



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Wybierzmy pytanie typu 
„Wielokrotny wybór”, 
jest to typowy pytanie 
testowe, w którym 
podajemy kilka 
odpowiedzi, a zadaniem 
studenta jest wybór 
jednej lub kilku 
prawidłowych 
odpowiedzi.



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Nie organizowaliśmy 
dotychczas pytań w bazie 
danych pytań, jest zatem 
tylko jedna kategoria 
domyślna dla naszego quizu.
Zarządzanie kategoriami 
pytań pozwala segregować je 
tematycznie.

Tu można ustalić wagę pytania, np. łatwiejsze 
za 0,5 pkt.



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Można wybrać ilość właściwych odpowiedzi 
oraz zaznaczyć mieszanie odpowiedzi w 
kolejnych podejściach (uwaga na odpowiedzi, 
nie stosujemy wówczas zwrotów „żadne z 
powyższych” lecz „żadne z wymienionych”)
Uwaga, system domyślnie sam włącza 

mieszanie odpowiedzi! Odpowiedzi będą 

mieszane, jeśli w ustawieniach testu będzie 

włączona opcja „Zmień kolejność wewnątrz 

pytania”.

Ocena „Żaden” oznacza zero punktów za 
błędną odpowiedź. Można również stosować 
„kary” za błędne odpowiedzi wybierając z listy 
większe lub mniejsze ujemne wartości %



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Prawidłowa odpowiedź ma 
ocenę 100%



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Prawidłowa odpowiedź ma 
ocenę 100%

Włączmy podgląd pytania 
(tak będzie je widział 
student podczas 
podejścia do testu)

Zapisujemy 
zmiany w pytaniu



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Prawidłowa odpowiedź ma 
ocenę 100%

Włączmy podgląd pytania 
(tak będzie je widział 
student podczas 
podejścia do testu)

Zapisujemy 
zmiany w pytaniu

1. Po utworzeniu pytania zostaje ono umieszczone 
w bazie pytań. Poniżej są informacje o autorze 
pytania oraz osobie, która ostatnio je 
modyfikowała, podane są również odpowiednie 
daty.

2. Pytania można edytować, 
duplikować, podglądać, usuwać.

3. Pozostało nam dodać pytanie do naszego quizu, 
wróćmy więc do jego zawartości.



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Wchodzimy ponownie do zawartości quizu.



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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Dodajemy pytanie z bazy pytań do 
naszego quizu



Tworzenie pytań i dodawanie ich do testu
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1

2

Zapraszam do trzeciej części poradnika


