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Na platformie można między innymi:

• Przesyłać pliki (do 4MB)

• Przesyłać linki

• Tworzyć testy/quizy z wieloma typami zadań – od zwykłej odpowiedzi 
na pytanie po Prawda/Fałsz, czy nawet puzzle graficzne)

• Testy te mogą nawet przybrać formę kartkówek lub sprawdzianów 
gdyż mogą być na punkty, aktywne w określonych godzinach, 
limitowane czasowo itp.)

• Tworzyć fora, czaty

• Wysyłać wiadomości tekstowe



Logowanie:  login:  email używany w e-dzienniku
hasło:  8 ostatnich cyfr PESEL

Uczniowie logują się wg
tej samej zasady



Można edytować wyświetlane na głównej stronie elementy.



Tu są spisy naszych kursów (klas), które prowadzimy (TO SAMO
w kilku miejscach). Aby otworzyć kurs należy kliknąć na jego nazwę.

Do tych kursów przypisani są już uczniowie z odpowiednich klas.



Po wejściu w wybrany kurs można go 
modyfikować po włączeniu „Tryb edycji”



Domyślnie w kursie jest 30 tematów. Tematy można usuwać lub 
dodawać klikając w trybie edycji pod listą tematów



Zmienić temat w kursie można klikając tu,
a dodać coś do lekcji (plik, test…) można klikając tu



Tematy można m.in. ukrywać przed użytkownikami kursu. 
Możliwość ta istnieje po wybraniu opcji Modyfikuj.
Podobne opcje są przy każdym dodanym do lekcji elemencie.



Można zmieniać kolejność elementów dodanych do 
tematów, lub przemieszczać je między tematami przeciągając 
ikonę strzałek.



Ważnym elementem jest panel 
administrowania własnym kursem.
Można w nim m.in.:
• dodawać użytkowników
• tworzyć grupy z zapisanych użytkowników
• przeglądać wyniki punktowe/ocenowe

użytkowników
• importować elementy z innych kursów



Kopiowanie elementów między różnymi kursami

1. 2. Wybór kursu z którego chcemy pobrać element

4. Zaznaczenie interesujących nas elementów do importu

3. Wybór opcji importu

5. Zatwierdzenie importu

UWAGA! Elementy wklejają się w dziwnych miejscach w kursie.
Trzeba je znaleźć i przeciągnąć w pożądane przez nas miejsce.



To były podstawowe informacje związane z platformą. Trzeba 
samodzielnie popróbować i się z nią oswoić.

Całkiem fajny kurs w języku polskim (chociaż do starszej wersji 
platformy) można znaleźć pod linkiem

http://informatyka.wroc.pl/kursy/course/view.php?id=4

http://informatyka.wroc.pl/kursy/course/view.php?id=4

