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Agenda 
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 Platforma Moodle: 
 Jak się zalogować? 
 Jak założyć kurs? 
 Jak utworzyć grupę w kursie i przypisać do niej klucz 

dostępu podawany studentom? 
 Jak studenci mogą zapisać się na kurs? 
 Jak udostępniać pliki (pdf, docx, pptx, …) studentom? 
 Jak udostępnić link (do filmu, ciekawej strony) studentom? 
 Jak dodać etykietę do kursu? 
 Jak napisać wiadomość do studentów zapisanych do kursu? 
 Jak zadać zadanie studentom (studenci odsyłają pliki lub wpisują 

tekst)? 
 Jak stworzyć bazę pytań? 
 Jak stworzyć test samosprawdzający się? 

 
 
 



Jak się zalogować? 
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(2) Kliknij link „Zaloguj się”, 
aby móc się zalogować na 

platformę Moodle. 

(1) Wpisz adres platformy edukacyjnej: 
https://moodle.pwsz.elblag.pl  



Jak się zalogować? 
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(4) Wpisz hasło z 
USOSWeb. (3) Wpisz login z 

USOSWeb. 

Na uczelni mamy centralny system autoryzacji.  
Jeśli potrafisz zalogować się na pocztę służbową lub na USOSWeb, to 

używając tych samych danych możesz zalogować się na platformę Moodle. 
Uwaga ta dotyczy zarówno studentów jak i nauczycieli akademickich. 



Jak się zalogować? 
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(5) Jeśli widzisz swoje imię i 
nazwisko oznacza to, że 

poprawnie zalogowałeś się nas 
platformę edukacyjną Moodle. 



Jak założyć kurs? 
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(1) Proszę wysłać zapotrzebowanie na emaila 
r.fidytek@pwsz.elblag.pl 
 

Przykładowa treść emaila: 
Proszę o założenie nowych kursów: 
Kurs 1: … 
Opis 1: … 
Kurs 2: … 
Opis 2: … 
… 
Prowadzący: … 
Instytut: … 
 
 
 

 
 

Proszę podać nazwę 
instytutu, do której ma być 

przypisany kurs. 

mailto:r.fidytek@pwsz.elblag.pl
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(2) Otrzymana odpowiedź powinna zawierać informację o 
założonych kursach. Prowadzący powinien 
samodzielnie utworzyć grupy (jedną lub więcej) i 
określić dla nich klucze dostępu (nie mogą się 
powtarzać). 

 
Przykładowa treść odpowiedzi: 
Założyłem kursy: 
Serwery baz danych [2019/2020] (Fidytek) 
Projekt Zespołowy [2019/2020] (Fidytek) 
 
Pamiętaj, aby stworzyć grupy i określić dla nich klucze dostępu. 

 
 



Jak utworzyć grupę w kursie i przypisać do 
niej klucz dostępu podawany studentom? 
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 Sekcja Administracja -> Użytkownicy -> Grupy 

(1b) Kliknij na „Grupy”. 

(1a) Kliknij na „Użytkownicy”. 



Jak utworzyć grupę w kursie i przypisać do 
niej klucz dostępu podawany studentom? 
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To jest lista wcześniej utworzonych grup.  
Na początku będzie ona pusta. 

W nawiasie jest liczba zapisanych 
studentów do danej grupy. 

(2) Kliknij „Utwórz grupę”. 



Jak utworzyć grupę w kursie i przypisać do 
niej klucz dostępu podawany studentom? 
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(3) Wpisz nazwę grupy. 

(4) Wpisz klucz dostępu. 
Klucz dostępu musi mieć długość co 

najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej 
1 cyfrę, 1 małą literę, 1 dużą literę i  

1 znak niealfanumeryczny (np: @, #, $). 

(5) Na dole strony kliknij „Zapisz zmiany”. 



Jak utworzyć grupę w kursie i przypisać do 
niej klucz dostępu podawany studentom? 
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 W zaprezentowany sposób możesz 

stworzyć wiele grup. Pamiętaj, 
aby każda grupa miała różny klucz 
dostępu. 
 

 Jeśli jesteś spostrzegawczy to 
zauważysz, ze po wybraniu grupy 
pojawi się możliwość jej usunięcia 
(przycisk Usuń wybraną grupę) lub 
zmiany klucza dostępu (przycisk 
Modyfikuj ustawienia grupy). 



Jak studenci mogą zapisać się na kurs? 
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 (1) Studenci od prowadzącego kurs powinni 

otrzymać nazwę kursu i klucz dostępu. 
 (2) Wchodzą na platformę Moodle i się logują. 
 (3) Znając instytut i nazwę kursu odszukują go. 
 (4) Podczas pierwszej próby wejścia do kursu 

zostaną poproszeni o podanie klucza dostępu. 
 (5) Od tej pory mogą korzystać z kursu i nie muszą 

już pamiętać klucza dostępu. 



Jak udostępniać pliki studentom? 

dr Robert Fidytek 13 

 (1) Musisz być w kursie, w 
którym chcesz udostępniać 
materiały dla studentów. 

(2) Musisz włączyć 
tryb edycji, aby móc 

edytować kurs. 



Jak udostępniać pliki studentom? 
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(3a) Wpisz własny 
temat. 



Jak udostępniać pliki studentom? 

dr Robert Fidytek 15 

 

(3b) Jesteśmy w 
trakcie wpisywania 

tematu. 



Jak udostępniać pliki studentom? 
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(3c) Wygląd po 
wpisaniu tematu. 



Jak udostępniać pliki studentom? 

dr Robert Fidytek 17 

 

(5) W to miejsce 
będziemy przeciągać 
przygotowane pliki. 

(4) Przygotowane 
wcześniej pliki dla 

studentów znajdujące się 
na dysku komputera. 



Jak udostępniać pliki studentom? 
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(6) Chwytamy 
plik. 

(7) Dokładnie w tym 
miejscu puszczamy plik. 



Jak udostępniać pliki studentom? 
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(8) Tutaj możesz 
zmienić wyświetlaną 

nazwę pliku. 



Jak udostępniać pliki studentom? 
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(9a) Kliknij 
„Modyfikuj” , aby 

pojawiło się 
menu. 

(9b) Możesz np. ukryć przed 
studentami przesłany plik. 



Jak udostępniać pliki studentom? 
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(10) Studenci nie będą 
widzieć tego pliku. 

(11a) Kliknij 
„Modyfikuj”. 

(11b) W podobny 
sposób możemy 
ukryć cały temat 

przed studentami.  



Jak udostępniać pliki studentom? 
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(12)  Tak wygląda 
ukryty temat.  

Studenci nie będą 
widzieć tego tematu. 



Jak udostępniać pliki studentom? 
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(13) W analogiczny 
sposób utworzyłem 

temat 2. 

(15) Wyłączmy 
tryb edycji. 

(14) Za pomocą tej ikonki 
składową kursu możemy 

przesunąć w inne miejsca.   



Jak udostępniać pliki studentom? 
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Widok kursu przy 
wyłączonym trybie edycji. 

 
Tak kurs widzi prowadzący. 



Jak udostępniać pliki studentom? 
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Tak kurs widzą studenci. 
 

Przypominam, że temat 1 
był wcześniej ukryty. 



Jak udostępnić link studentom? 
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(2) Kliknij „Dodaj aktywność lub zasób”. 

W międzyczasie udostępniłem temat 1 
studentom – dlatego jest teraz widoczny. 

(1) Musi być włączony tryb edycji. 



Jak udostępnić link studentom? 
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(3) Wybierz 
„Adres URL”. 

(4) Kliknij „Dodaj”. 



Jak udostępnić link studentom? 
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(5) Wpisz „Nazwę” pod jaką 
link będzie funkcjonował na 

stronie kursu. 

(6) Wpisz adres strony, którą chcemy 
udostępnić studentom. Może to być 

np. link do filmu na youtube lub innej 
ciekawej strony internetowej. 



Jak udostępnić link studentom? 
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(7) Jeżeli nam zależy, aby strona 
internetowa otwierała się w nowym oknie,  

to  wartość opcji „Wyświetl” musimy 
ustawić na „W wyskakującym oknie”. 

(8) Na końcu strony kliknij „Zapisz i wróć 
do kursu”, aby udostępnić link studentom. 



Jak udostępnić link studentom? 
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(9) To jest link do strony 
internetowej znajdujący 

się w naszym kursie. 



Jak dodać etykietę do kursu? 
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(1) Kliknij „Dodaj aktywność lub zasób”. 



Jak dodać etykietę do kursu? 
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(2) Wybierz „Etykieta”. 



Jak dodać etykietę do kursu? 
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(3) Wpisz tekst etykiety. 

(4) Kliknij zapisz i wróć 
do kursu. 



Jak dodać etykietę do kursu? 
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Tak wygląda 
przykładowa etykieta. 

Etykietę możesz przesunąć 
w inne miejsce. 

Ja używam etykiet do wyróżnienia, która część 
kursu dotyczy wykładu, a która laboratorium. 

 
Można też w ten sposób umieszczać ważne 

ogłoszenia lub przypomnienia. 



Jak napisać wiadomość do studentów? 
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(1) Kliknij „Ogłoszenia”. 

 
Jest to specjalne forum, w którym 

są włączone subskrypcje. 
Wszystko co tam napiszemy po  
30 minutach jest wysyłane na 
uczelniane emaile studentów. 



Jak napisać wiadomość do studentów? 
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(2) Kliknij „Dodaj nowy temat”. 



Jak napisać wiadomość do studentów? 
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(3) Wpisz temat 

wiadomości. 

(4) Wpisz treść 
wiadomości. 

(5) Kliknij „Wyślij 
wpis na forum”. 



Jak napisać wiadomość do studentów? 
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Widok po wysłaniu wiadomości. 

Po kliknięciu na tytuł wiadomości 
oprócz samej wiadomości  pojawi 

nam się możliwość:  jej edycji, 
usunięcia, odpowiedzi. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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 Załóżmy, że zadaliśmy zadanie do wykonania i 
chcemy, aby za pomocą platformy Moodle studenci 
przesłali nam jego rozwiązanie (pliki lub tekst). 

 Następnie chcemy ocenić to zadanie i napisać 
studentowi informację zwrotną. 

 Ciekawi też nas jak widzi student ocenę i informację 
zwrotną. 
 



Jak zadać zadanie studentom? 
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(1) Kliknij „Dodaj aktywność lub zasób”. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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(2) Wybierz 
„Zadanie”. 

(3) Kliknij 
„Dodaj”. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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(4) Wpisz nazwę 

zadania wyświetlaną 
na stronie kursu. 

(5) Wpisz treść 
zadania. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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(6) Ustaw do kiedy 
studenci mogą wysyłać 
rozwiązanie zadania. 

(7) Ustaw do kiedy 
Moodle będzie 

przyjmował spóźnione 
rozwiązania zadań. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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(8) Ustaw czy student ma 
przesłać tekst, czy pliki z 

rozwiązaniami zadań. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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(10) Kliknij „Zapisz i wróć do kursu”. 
Zadanie zostanie utworzone. 

(9) Ustaw ile punktów 
można zdobyć za zadanie. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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(11) Tak wygląda zadanie na 
stronie naszego kursu. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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Tak zadanie widzi student. 

Tutaj muszą kliknąć studenci, 
aby wysłać rozwiązanie. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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Tak zadanie widzi student. 

Tutaj studenci muszą przeciągnąć 
plik z rozwiązaniem, a potem 

kliknąć przycisk „Zapisz zmiany”. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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Tak zadanie widzi prowadzący. 

Jedno zadanie do oceny. 

Prowadzący może zobaczyć 
wszystkie przesłane rozwiązania. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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Prowadzący może wpisać 
ocenę za zadanie. 

Tak zadanie widzi prowadzący. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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Prowadzący może też wpisać 
informację zwrotną dla studenta. 

Nie zapomnij zapisać wprowadzonych 
ocen i informacji zwrotnej. 

Tak zadanie widzi prowadzący. 



Jak zadać zadanie studentom? 
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Tak ocenę i informację 
zwrotną widzi student. 



Jak stworzyć bazę pytań? 
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Pytania będziemy grupować w 

kategoriach po to, aby móc później z 
danej kategorii wylosować kilka pytań. 

(1) W Administracja -> Baza pytań 
kliknij „Kategorie”. 



Jak stworzyć bazę pytań? 
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(2) Wpisz nazwę kategorii. 

(3) Kliknij „Dodaj kategorię”. 



Jak stworzyć bazę pytań? 
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Teraz będziemy dodawać pytania do 

utworzonej kategorii. 
 

Ograniczymy się do pytań 
jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. 

(4) W Administracja -> Baza pytań 
kliknij „Pytania”. 



Jak stworzyć bazę pytań? 
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(5) Kliknij „Utwórz nowe pytania …”. 



Jak stworzyć bazę pytań? 
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(6) Wybierz 
„Wielokrotny wybór”.  

(7) Kliknij „Dalej”. 



Jak stworzyć bazę pytań? 
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(9) Wpisz nazwę pytania. 
 

Studenci nie widzą nazwy pytania. 

(10) Wpisz treść pytania bez 
odpowiedzi. 

(8) Wybierz kategorię, do której 
ma być dodane pytanie. 



Jak stworzyć bazę pytań? 

dr Robert Fidytek 59 

 

Pytania jednokrotnego wyboru: przy jednej odpowiedzi musi być ocena 100%, 
przy pozostałych odpowiedziach nie wpisujemy oceny. 

 
Pytania wielokrotnego wyboru:  suma poprawnych ocen musi być równa 

100%, a przy niepoprawnych odpowiedziach ustawiamy ocenę na -100%. 
W ten sposób punktowane będą poprawne i częściowo poprawne odpowiedzi. 

W przypadku zaznaczenia niepoprawnej odpowiedzi punktacja się zeruje. 

(11) Zdecyduj, czy to będzie 
pytanie jenokrotnego czy też 

wielokrotnego wyboru. 



Jak stworzyć bazę pytań? 
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(12) Wpisz wszystkie 
treści odpowiedzi i oceny. 

(13) Kliknij „Zapisz zmiany”. 



Jak stworzyć bazę pytań? 
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Widok po zapisaniu pytania. 

(13b) Zobacz podgląd pytania i 
przetestuj jego działanie. 

Sprawdź, czy nie popełniłeś błędu. 

(13a) W razie potrzeby możemy 
poprawić pytanie. 



Jak stworzyć bazę pytań? 
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 Mamy możliwość przetestowania 
działania pytania. Zaznaczamy 

odpowiedź i klikamy „Zatwierdź 
i zakończ”. 

 
Następnie klikamy „Rozpocznij 
ponownie” i testujemy dalej. 

 
Jak już przetestujemy wszystkie 
możliwości klikamy „Zamknij 

podgląd”. 



Jak stworzyć bazę pytań? 
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Wybór Ocena 

Lech 50% 

Warka 50% 

LG -100% 

Lego -100% 

Puma -100% 

Wedel -100% 

Treść pytania: Wskaż markę piwa. 

Przykładowa konfiguracja pytania wielokrotnego wyboru.  
 

Przypominam:  Suma poprawnych ocen musi być równa 100%, a przy 
niepoprawnych odpowiedziach ustawiamy ocenę na -100%. 

W ten sposób punktowane będą poprawne i częściowo poprawne odpowiedzi. 
W przypadku zaznaczenia niepoprawnej odpowiedzi punktacja się zeruje. 



Jak stworzyć bazę pytań? 
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W sposób analogiczny 
utworzyłem kolejne 

pytania. 
 

Będą nam one potrzebna 
do utworzenia testów 

samosprawdzających się 
(quizów). 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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 Założenie:  
 Będę chciał utworzyć test samosprawdzający się, który z 

puli 4 pytań znajdujących się w „Kategoria 1” wybierze 3 
losowe pytania. 

 Dodatkowo chce utworzyć limit czasowy na rozwiązanie 
testu – 2 minuty, ustawić hasło dostępowe do testu i 
dodatkowo test ma być sekwencyjny (nie można się cofać 
do pytań wcześniejszych). 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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(1) Kliknij „Dodaj aktywność lub zasób”. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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(2) Wybierz  
„Test (Quiz)”. 

(3) Kliknij „Dalej”. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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(4) Wpisz nazwę testu 

wyświetlaną na stronie kursu. 

(5) Wpisz informację o 
zasadach panujących 

podczas testu. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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(6) Możesz określić 
kiedy najszybciej 

można rozpocząć test i 
kiedy bezwzględnie 
musi się zakończyć. 

(7) Możesz określić 
limit czasu na 

rozwiązanie testu. 

(8) Opcja „Otwarte podejścia są zapisywane 
automatycznie” powoduje, że jak się skończy limit 

czasu to test jest wysyłany automatycznie do oceny. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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(9) Określ ile razy student może 
podejść do testu: 1, 2, …10, 

nieograniczone. 
Ustawiłem 2 podejścia. 

(10) Określ metodę oceniania. 
Przykładowo wybór „Najwyższa 
ocena” spowoduje, że brany pod 

uwagę będzie tylko wynik 
najlepszego podejścia. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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 (11) Określ ile pytań ma być 
wyświetlanych na jednej stronie. 
Opcja „Każde pytanie” powoduje 
wyświetlenie każdego pytania na 

osobnej stronie. 

(12) Określ metodę nawigacji: 
„Dowolny” – studenci mogą cofać 

się do pytań wcześniejszych, 
„Sekwencyjny” – studenci nie mogą 
cofać się do pytań wcześniejszych. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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(13) Warto zmienić kolejność 
odpowiedzi wewnątrz pytania. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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(14) Takie ustawienie spowoduje, 
że student pozna wynik punktowy 

z testu, ale nie pozna 
prawidłowych odpowiedzi. 

(14b) Nie została 
wcześniej ustawiona 

data zakończenia testu 
– dlatego te opcje są 

niedostępne. 

Uwaga: Jeżeli opcja „Prawidłowa odpowiedź” będzie włączona, to student będzie mógł 
zobaczyć, gdzie popełnił błędy jak i będzie mógł skopiować test z prawidłowymi 

odpowiedziami, np. może robić zdjęcia komórką lub zapisywać na dysku printscreeny. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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(15) Tu ustawiamy hasło 

do testu. 
Po jego podaniu student 
będzie mógł rozpocząć 
rozwiązywanie testu. 

(16) Kliknij 
 „Zapisz i wyświetl”. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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(17) Kliknij „Edytuj 
zawartość testu”, aby móc 
dodać pytania do testu. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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(18) Kliknij link „Dodaj”, a 
następnie wybierz  

„Dodaj losowe pytania …”. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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(19) Wybierz 
kategorię z pytaniami. 

(20) Określ ile losowych pytań ma być 
wylosowanych z wybranej kategorii. 

(21) Kliknij „Dodaj 
losowe pytania”. 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 
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 (22) Określi ile można 
zdobyć punktów z 

testu i kliknij „Zapisz”. 

(23) Możesz dodać 
jeszcze kolejne pytania. 
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 (24) Kliknij nazwę kursu, 
aby wyświetlić stronę 

główną kursu. 
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Pomyślnie dodano test, 
kliknij na niego i go 

przetestuj. 
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Prowadzący testuje działanie testu. 

Tu kliknij. 
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Musimy wpisać hasło, 
gdyż je ustawiliśmy 

podczas tworzenia testu. 
Następnie kliknij 

„Rozpocznij próbę”. 
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Widok pierwszego pytania. Powinniśmy zaznaczyć odpowiedź. 
Klikając „Następna strona” przechodzimy do kolejnego pytania. 
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Po przejściu wszystkich pytań nie możemy się już cofnąć (wybraliśmy dostęp 
sekwencyjny). Możemy tylko kliknąć „Zatwierdź wszystkie i zakończ” albo test 

sam się zakończy po upływie  ustawionego czasu (u nas to były 2 minuty). 



Jak stworzyć test samosprawdzający się? 

dr Robert Fidytek 85 

Fragment 
podsumowania testu. 

 
Przy naszych 

ustawieniach studenci 
powinni widzieć tylko 

punkty. 
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Jak prowadzisz zajęcia metodą e-learningową 

pamiętaj, że oprócz opublikowania materiałów dla 
studentów powinieneś też zadbać o weryfikację 
efektów kształcenia.  

Najłatwiej jest to zrobić zadając studentom zadanie do 
wykonania lub kazać im rozwiązać test 
samosprawdzający się. 



Dziękuję za uwagę 
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Życzę Państwu owocnej pracy. 
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