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Agenda 
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 Platforma Moodle: 
 Jak sprawdzić ilu studentów korzysta z kursu? 
 Jak wygenerować listę imienną studentów uczestniczących w 

kursie? 
 Jak udokumentować aktywność prowadzącego za pomocą 

logów? 
 Jak udokumentować aktywność studentów za pomocą logów? 
 Jak udokumentować ilość wejść na poszczególne aktywności 

(raport zbiorczy)? 
 Jak udokumentować aktywność studencką dla konkretnej 

aktywności (raport szczegółowy)? 
 Jak najwygodniej zapisać to co widzimy na Moodle do 

pliku PDF? 
 
 
 



Jak sprawdzić ilu studentów korzysta z 
kursu? 
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 Sekcja Nawigacja -> Uczestnicy 

1) Kliknij 
Uczestnicy 

2) Wybierz 
Rola Student 

3) Tylu studentów 
korzysta z kursu 

4) Przejdź na dół strony, 
zobacz następny slajd … 



Jak wygenerować listę imienną studentów 
uczestniczących w kursie? 
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5) Kliknij zaznacz 
wszystkich … 

6) Wybierz Microsoft 
Excel (.xlsx) 



Jak wygenerować listę imienną studentów 
uczestniczących w kursie? 
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7) Kliknij OK 

8) Oto wygenerowana 
lista studentów 



Jak udokumentować aktywność 
prowadzącego za pomocą logów? 
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 Przejdź na dół strony głównej strony kursu ->  
sekcja Administracja -> Raporty -> Logi 

1) Kliknij  
Raporty 

2) Kliknij  Logi 



Jak udokumentować aktywność 
prowadzącego za pomocą logów? 
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3) Wybierz nazwisko 

prowadzącego 

4) Kliknij Pobierz logi 

5) Przejdź na dół strony, 
zobacz następny slajd … 



Jak udokumentować aktywność 
prowadzącego za pomocą logów? 
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6) Wybierz 
Microsoft Excel … 

7) Kliknij 
Pobierz 

8) Fragment pliku z logami,  
ilość linii -1 = ilość logów. 

 
W logach zapisane jest każde 

kliknięcie powodujące 
aktywność na stronie kursu. 



Jak udokumentować aktywność studentów 
za pomocą logów? 
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 1) Zamiast nazwiska 
prowadzącego wybieramy 

Wszyscy uczestnicy 

2) Kliknij Pobierz logi 

3) Dalej postępujemy analogicznie jak przy dokumentowaniu 
aktywności prowadzącego. 

 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w podany sposób pobieramy 

wszystkie logi (logi prowadzącego + logi studentów). 



Jak udokumentować ilość wejść na 
poszczególne aktywności (raport zbiorczy)? 
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 Administracja -> Raporty -> Raport aktywności 

1) Kliknij Raport 
aktywności 



Jak udokumentować ilość wejść na 
poszczególne aktywności (raport zbiorczy)? 
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 Administracja -> Raporty -> Raport aktywności 

2) Nazwa aktywności 3) Informacja ile było wejść 
na daną aktywność przez ilu 

różnych użytkowników 



Jak udokumentować aktywność studencką dla 
konkretnej aktywności (raport szczegółowy)? 
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 Sekcja Administracja -> Użytkownicy ->  
Uczestnicy kursu 

1) Kliknij Uczestnicy 
kursu 



Jak udokumentować aktywność studencką dla 
konkretnej aktywności (raport szczegółowy)? 
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2) Wybierz aktywność,  
np. składowa zadanie 

3) Odfiltruj studentów 

4) Kliknij Wykonaj 

6) Możesz wyświetlić raport dla 
wszystkich studentów. 

5) Agnieszka 19 razy wchodziła 
na daną aktywność. 



Skąd pobrać program PDFCreator? 
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 1) Wpisz adres 
strony WWW 

2) Pobierz darmowy 
PDFCreator 



Jak najwygodniej zapisać to co widzimy na 
Moodle do pliku PDF? 
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1. Instalujemy wirtualną drukarkę (np. program 
PDFCreator). 

2. Wszystko to co widzimy na ekranie możemy 
wydrukować do pliku PDF. 

3. Jak w pliku PDF „rozjadą” się marginesy nie 
przejmujemy się tym – nie mamy na to wpływu. 

4. Wciskając Ctrl+p wyświetlamy okno Drukowanie. 
5. Wybierz wirtualną drukarkę (np. PDFCreator). 
6. Kliknij Drukuj. 
7. Musisz podać nazwę pliku PDF i wskazać miejsce 

jego zapisu. 



Jak najwygodniej zapisać to co widzimy na 
Moodle do pliku PDF? 
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 Np. Jesteśmy na stronie głównej kursu,  
wciskamy Ctrl+p,  

wybieramy wirtualną drukarkę PCDCreator, 
klikamy Drukuj, … 



Podsumowanie 
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 Wszystko to co widzimy na platformie Moodle można 

zapisać do pliku PDF. 
 

 Niektóre dane takie jak logi, lista uczestników można 
wyeksportować do programu Excel. 



Dziękuję za uwagę 
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Życzę Państwu owocnej pracy. 
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