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1. Tworzenie przedmiotu 

Pierwszym co trzeba zrobić, jest utworzenie przedmiotu w której będziemy dodawać elementy. 

Aby dodać przedmiot na platformę, w górnym menu wybieramy moduł Szkolenia. Po lewej stronie 

menu klikamy Szkolenia e-learning i wybieramy zakładkę Katalog przedmiotów. 

Otworzy się okno Przedmioty. W prawym rogu klikamy przycisk +Dodaj.  

Uzupełniamy przynajmniej pola wymagane: 

• Nazwa 

• Próg zaliczenia 

• Skala – zostawiamy Skala domyślna 

Opcjonalnie wypełniamy pola nieobowiązkowe np. opis, datę dostępu. Klikamy Zapisz. 

1.1. Wykorzystanie materiałów dydaktycznych – PDF, Powerpoint, inne dokumenty 

Posiadane materiały możemy wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszym jest udostępnienie ich jako 

pliki do pobrania. Drugim sposobem jest zaimportowanie ich do lekcji w szkoleniu, w tym wypadku 

użytkownicy nie będą musieli ich pobierać, dokumenty zostaną wyświetlone przez wbudowaną w 

systemie przeglądarkę. 

1. Dodawanie plików do przedmiotu. 

Po dodaniu przedmiotu zostaniemy przeniesieni na zakładkę Zawartość, gdzie należy dodać nowe 

elementy do przedmiotu. Po prawej stronie klikamy w listę rozwijalna przy Dodaj nowy element i 

wybieramy Plik. 

 

 

Otworzy się okno Dodaj plik i przeciągamy plik lub klikamy w pole Plik. Następnie klikamy Pokaż 

ustawienia zaawansowane i opcjonalnie zaznaczamy pole wyboru Czy element wymagany (wtedy 

uzupełniamy wagę elementu) i klikamy Zapisz. 

2. Dodawanie lekcji w szkoleniu 

Aby dodać lekcję, najpierw musimy dodać element „Szkolenie”. 

Klikamy na zakładkę Zawartość, gdzie dodajemy nowe elementy do przedmiotu. Po prawej stronie 

klikamy w listę rozwijalna przy Dodaj nowy element i wybieramy Szkolenie. 
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Otwarte okno wypełniamy danymi, uzupełniamy przynajmniej pola obowiązkowe: 

• Nazwa szkolenia – wprowadzamy nazwę szkolenia, 

• Wybierz język – wybieramy z listy rozwijalnej język, 

Klikamy Zapisz. Po dodaniu szkolenia, klikamy przy nim Edytuj. Otworzy się zakładka Zawartość 

szkolenia. 

 

W pierwszej kolejności dodajemy do szkolenia nowy temat. W oknie środkowym wprowadzamy dane w 

polu tekstowym Nazwa tematu i klikamy +Dodaj. 

Przy temacie klikamy listę rozwijalną przy +Dodaj i wybieramy Lekcja. 

W oknie Dodaj lekcję uzupełniamy wymagane pole Nazwa i klikamy Zapisz. Pod tematem pojawił się 

element Lekcja. Klikamy przy nim przycisk Edytuj. 

Otworzy się okno Ekrany. Klikamy przycisk +Importuj ekrany. W polu plik dodajemy plik np. pdf i 

klikamy Zapisz. W zależności od ilości stron, pojawią się pewna ilość ekranów. Aby zobaczyć jak plik 

wyświetli się uczestnikom szkolenia, klikamy przycisk po prawej stronie Podgląd. 
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Klikamy Zamknij. Jeżeli klikniemy ponownie Importuj ekrany, to ekrany z nowego pliku zostaną dodane 

do lekcji, a poprzednie nie zostaną usunięte. 

 

1.2. Dodanie zadania do przedmiotu 

Aby dodać zadanie do naszego przedmiotu, musimy wrócić do niego klikając w górnym menu moduł 

Szkolenia. Po lewej stronie menu klikamy Szkolenia e-learning i wybieramy zakładkę Katalog 

przedmiotów. Klikamy w nazwę naszego przedmiotu. 

W zakładce zawartość klikamy w menu rozwijalne przy +Dodaj nowy element i wybieramy Zadanie. 

W otwartym oknie uzupełniamy dane: 

• Wybieramy sposób wykonania zadania – Wysyłanie plików(aby student miał możliwość 

udzielenia odpowiedzi w formie załącznika/ów), lub Wprowadzanie treści online (jeśli 

odpowiedź ma być tylko w formie tekstowej) 

• Uzupełniamy nazwę, 

• Uzupełniamy opis, 

• Zaznaczamy czy element wymagany 

• W zależności od kontekstu zadania, wpisujemy maksymalna liczba przesłanych plików, 

• Wybieramy próg zaliczenia. 

Klikamy przycisk Zapisz. Zadanie zostało dodane do przedmiotu. 

W późniejszym etapie kiedy udostępnimy nasz przedmiot studentom, ich odpowiedzi zobaczymy po 

naciśnięciu Wyniki przy elemencie Zadanie, wyświetli się lista studentów którzy przesłali pliki.  
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Aby zobaczyć pliki i móc ocenić studenta, klikamy przy nim przycisk Wystaw ocenę. 

W widoku Wystaw ocenę możemy: 

 

 

1. Wybrać status – Do poprawy, Oceniono (po wybraniu możemy ustawić ocenę), Nie poprawiono. 

Po wybraniu klikamy Zapisz. 

2. Pobrać przesłane przez studenta pliki. 

3. Dodać komentarz np. dlaczego zadanie jest odesłane do poprawy. Po napisaniu komentarza, 

klikamy Zapisz komentarz. 

1.3. Dodanie wirtualnego spotkania do przedmiotu 

Klikamy w górnym menu moduł Szkolenia. Po lewej stronie menu klikamy Szkolenia e-learning i 

wybieramy zakładkę Katalog przedmiotów. Klikamy w naszego przedmiotu. 

W zakładce zawartość klikamy w menu rozwijalne przy +Dodaj nowy element i wybieramy Wirtualne 

spotkanie. 
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Otwiera się okno, wypełniamy Nazwę, Datę rozpoczęcia, Datę zakończenia i ewentualnie zaznaczamy 

pole „Czy automatycznie nagrywać sesję” jeśli chcemy by nagrywanie spotkania było automatyczne. 

Klikamy Zapisz. Wirtualne spotkanie zostało dodane do przedmiotu.  

2. Przedmiot – zarządzanie  

Po dodaniu wszystkich elementów, przechodzimy do odpowiedniej konfiguracji. 

2.1. Elementy wymagane/niewymagane, waga elementów 

Przed udostępnieniem przedmiotu studentom, powinniśmy ustawić status i wagę elementów. Jeżeli 

element przedmiotu jest ustawiony, jako element niewymagany – to znaczy znajduje się w prawej 

kolumnie Elementy niewymagane, możemy go ustawić, jako wymagany, przenosząc element do lewej 

kolumny Elementy wymagane. Wyświetli się okno, w którym zatwierdzamy zmianę. Możemy również 

zaznaczyć opcje: 

- Przelicz wyniki użytkowników, którzy ukończyli ścieżkę szkoleniową 

- Przelicz wyniki użytkowników, którzy nie ukończyli ścieżki szkoleniowej 

aby przeliczyć wyniki uczestników, jeżeli zmian dokonujemy po przypisaniu użytkowników. Jeśli pojawił 

się komunikat „Waga elementu wynosi 0. Ustaw wagę elementu ścieżki szkoleniowej w zakładce 

Autoocena” – klikamy w prawym rogu w Ustawienia i wybieramy Autoocena. Ustawiamy wagi 

elementów i klikamy Zapisz. Suma wag wszystkich elementów powinna wynosić 100. 

2.2. Ustawianie powiadomień 
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Dla każdej przedmiotu można ustawić powiadomienia, które będą przypominały użytkownikom o tym, 

ze data rozpoczęcia przedmiotu się zbliża lub że się kończy. W celu ustawienia powiadomienia należy 

przejść do danych przedmiotu, a następnie skorzystać z sekcji Ustawienia->Powiadomienia. W dalszej 

kolejności należy kliknąć Dodaj i ustawić powiadomienie wybierając jego rodzaj z listy. 

Po wyborze powiadomienia pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dokładne ustawienia 

zależne od rodzaju wybranego powiadomienia. 

 

 

2.3. Przypisywanie użytkowników do przedmiotu  

Będąc w oknie przedmiotu. Po prawej stronie klikamy Uprawnienia. Użytkowników możemy przypisać 

do przedmiotu na kilka sposobów.  

a) Przypisywanie  pojedyncze 

W kolumnie Użytkownicy nieprzypisani wyszukujemy i zaznaczamy użytkowników, których chcemy 

dopisać, następnie klikamy przycisk Przypisz wybranych. W otwartym oknie wybieramy rolę z listy, w 

jakiej będzie występował użytkownik i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. 



9 
 

 

b) Przypisanie wszystkich widocznych na liście użytkowników 

Aby przypisać wszystkich użytkowników widocznych na liście, w kolumnie Użytkownicy nieprzypisani 

klikamy przycisk Przypisz wszystkich. W otwartym oknie wybieramy rolę z listy, w jakiej będą 

występowali użytkownicy i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. 

  

c) Przypisywanie grup użytkowników 

Aby przypisać grupę użytkowników, klikamy przycisk Przypisywanie grup.  
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Wyświetli się lista grup. Aby podejrzeć listę użytkowników w grupie, klikamy przycisk Użytkownicy. 

 

Aby przypisać grupę, zaznaczamy ją i klikamy przycisk Przypisz wybranych. Aby przypisać wszystkie 

grupy widoczne na liście klikamy przycisk Przypisz wszystkich. W okienku Dodaj uprawnienie 

wybieramy rolę w jakiej występować będą w szkoleniu poszczególni użytkownicy i zatwierdzamy 

przyciskiem Zapisz.  

Wypisywanie użytkowników/grup przebiega w ten sam sposób, z tym że operujemy na kolumnie 

Użytkownicy przypisani/Grupy przypisane. 

3. Wirtualne spotkanie  

3.1. Ustawianie powiadomień 

Aby ustawić powiadomienia do spotkania, klikamy w górnym menu wybieramy moduł Komunikacja. 

Po lewej stronie menu klikamy Wirtualne spotkanie i wybieramy zakładkę Wirtualne spotkania, 
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następnie wchodzimy w utworzone przez nas wirtualne spotkanie. Po prawej stronie klikamy w 

Powiadomienia.  

 W dalszej kolejności należy kliknąć Dodaj i ustawić powiadomienie wybierając jego rodzaj z listy np. 

Zaproszenie do uczestnictwa w wirtualnym spotkaniu i klikamy Zapisz. 

Wracamy do zakładki Dane podstawowe i klikamy przycisk Wyślij zaproszenie i w okienku Wyślij. 

Aby sprawdzić wysłane powiadomienia klikamy ponownie w Powiadomienia i przy danym typie w 

Historia powiadomień. Jeśli powiadomienie nie zostało wysłane, możemy zaznaczyć pole wyboru przy 

użytkowniku i nacisnąć Wyślij powiadomienie i ponownie Wyślij powiadomienie. 

3.2. Dołączanie do wirtualnego spotkania 

Aby dołączyć do spotkania wirtualnego, logujemy się na konto jako użytkownika. W górnym menu 

wybieramy moduł Komunikacja. Po lewej stronie menu klikamy Wirtualne spotkanie i wybieramy 

zakładkę Wirtualne spotkania, następnie wchodzimy w wybrane przez nas wirtualne spotkanie, do 

którego chcemy dołączyć i klikamy Dołącz (przycisk pojawia się wykładowcy 60 minut przed datą 

rozpoczęcia, studentowi 30 minut przed datą rozpoczęcia).  

 

Automatycznie zostaniemy przeniesieni do okna wirtualnego spotkania. 

 

Wybieramy sposób w jaki uczestniczymy w wirtualnym spotkaniu i odpowiednio klikamy przycisk 

Używam mikrofonu lub Tylko słucham. 

3.3. Obsługa wirtualnego spotkania przez wykładowcę – nagrywanie 

Podczas wirtualnego spotkania jest możliwość nagrania wirtualnego spotkania. 
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Aby nagrać spotkanie klikamy przycisk na górze strony Rozpocznij nagrywanie. 

 

Pojawi się okno Rozpocznij nagrywanie i klikamy Tak. 

Aby przerwać nagrywanie klikamy podświetlony przycisk z czasem nagrania, znajdujący się w miejscu w 

którym nacisnęliśmy rozpoczęcie nagrywania. Pojawi się okno Przerwij nagrywanie i klikamy Tak. 

Nagrane spotkanie wirtualne widoczne jest po wejściu w szczegóły wirtualnego spotkania na portalu, w 

zakładce Nagrania. Nagranie pojawi się po Dacie zakończenia spotkania. 

 

3.4. Obsługa wirtualnego spotkania przez wykładowcę – udostępnianie prezentacji 

W momencie dołączenia do spotkania, wykładowcy wyświetla się domyślna prezentacja. Jej pierwszy 

slajd prezentuje funkcje systemu, a następne slajdy zawierają biały ekran który może służyć jako tablica. 
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Aby udostępnić swoją prezentację, klikamy w lewym dolnym rogu ikonę  (Akcja) i z listy 

rozwijalnej wybieramy Prześlij prezentację. 

Otworzy się okno Prezentacja. Przeciągamy plik do przesłania w wyznaczone miejsce i klikamy przycisk 

„Prześlij”. Prezentacja zostanie wyświetlona. Możemy dodać wiele prezentacji/dokumentów i w 

dowolnym momencie przełączać się miedzy nimi. W tym celu ponownie klikamy ikonę + (Akcja) i z listy 

rozwijalnej wybieramy Prześlij prezentację. Przy prezentacji którą chcemy wyświetlić uczestnikom 

spotkania zaznaczamy pole wyboru i klikamy Potwierdź. 
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3.5. Obsługa wirtualnego spotkania przez wykładowcę – udostępnianie ekranu 

Aby włączyć udostępnianie ekranu komputera, klikamy ikonę  Udostępnij ekran.  

Pojawi się okienko Udostępnianie ekranu (dokładny wygląd zależy od przeglądarki) w którym wybieramy 

który ekran komputera, okno aplikacji lub kartę przeglądarki chcemy udostępnić uczestnikom i klikamy 

Udostępnij. 

Aby przerwać udostępnianie, klikamy ponownie na ikonę Udostępnij ekran. 

3.6. Obsługa wirtualnego spotkania przez wykładowcę – udostępnianie obrazu kamery 

Aby włączyć udostępnianie obraz z kamery komputerowej, klikamy ikonę  Dołącz wideo.  

Pojawi się okienko Ustawienia kamery. Wybieramy źródło, jakość i klikamy Rozpocznij udostępnianie. 

Obraz z kamery i prezentacja, widoczne są w tym samym momencie. 

Aby przerwać udostępnianie, klikamy ponownie na ikonę  Odłącz wideo. 
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3.7. Obsługa wirtualnego spotkania przez wykładowcę – dodawanie adnotacji 

Podczas prezentowania, mamy możliwość dodawania adnotacji do prezentacji. Możemy Rysować, 

Zaznaczać kształtem, Dodawać tekst. Klikamy w Narzędzia po prawej stronie i z listy rozwijalnej 

wybieramy to które nas interesuje. 

 

Po wybraniu narzędzia, możemy dodawać adnotacje do prezentacji. Za pomocą przycisku  

możemy cofnąć adnotację. Za pomocą  można usunąć wszystkie adnotacje. Możemy nadać 

możliwość dodawania adnotacji uczestnikom spotkania, klikając przycisk . 

3.8. Obsługa wirtualnego spotkania przez wykładowcę – czat, notatki 

Uczestnicy spotkania mogą korzystać z czatu który znajduje się po lewej stronie pod przyciskiem Czat 

publiczny. Aby wysłać wiadomość, należy wpisać ją w pole Wyślij wiadomość do Czat Publiczny i 

kliknąć przycisk  Wyślij wiadomość. 

Uczestnicy mogą prowadzić miedzy sobą prywatne rozmowy. Klikając w Imię i Nazwisko uczestnika, 

klikamy Rozpocznij prywatny czat, aby wysłać mu prywatną wiadomość. 
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Uczestnicy spotkania mogą również korzystać ze wspólnych notatek który znajduje się po lewej 

stronie pod przyciskiem Wspólne notatki. Notatki będą się pojawiać wszystkim uczestnikom w czasie 

rzeczywistym po wprowadzeniu w pole tekstowe. 

 


