
Dodawanie materiałów

A. W przeglądarce wpisujemy adres: elf2.pk.edu.pl lub elf3.pk.edu.pl, a następnie klikamy w Zaloguj się (prawy, górny
róg).

B. Logujemy się do platformy e-learningowej.

Nazwa użytkownika (najczęściej nazwisko lub imię+nazwisko lub pierwsza litera imienia+nazwisko - jak w adresie
e-mailowym) została ustawiona przez Państwa w momencie wypełniania formularza z wnioskiem o utworzenie
konta na platformie e-learningowej.



C. W kolumnie po lewej stronie odszukujemy kurs, do którego będziemy dodawać materiały. 

Jeśli  tej  kolumny  nie  ma,  to  klikamy  w  ikonkę  zaznaczoną  fioletową  strzałką.  Ikonka  ta  służy  do  zwijania  i
rozwijania tej kolumny, ma to duże znaczenie, gdy z platformy korzystamy na urządzeniach mobilnych o małym
ekranie.

D. Nad głównym menu po prawej stronie, szukamy trybika. Klikamy w niego, co otwiera nam dodatkowe menu, a w
nim opcje Włącz tryb edycji, którą klikamy.

E. Po kliknięciu nasza strona kursu zmieni się, umożliwiając nam jej bezpośrednią edycję. Żeby dodać jakiś materiał lub 
aktywność  należy kliknąć w Dodaj aktywność lub zasób. W przypadku plików, możemy je również przesunąć z 
miejsca gdzie się znajdują (z miejsca na dysku, z pendrive'a, itp.)
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F. Po kliknięciu otworzy nam się menu umożliwiające wybór zasobu czy też aktywności na której nam zależy. Żeby 
wybrać daną aktywność należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć Dodaj.

Aktywności które są najczęściej wykorzystywane:

• forum – moduł umożliwiający prowadzenie dyskusji. Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać 
ocenę każdego postu przez współuczestników.

• lekcja - pozwala na przedstawienie treści na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniem i kilkoma 
odpowiedziami. W zależności od postępów studenta, albo idzie on do przodu z materiałem, albo jest cofany.

• test (quiz) - pozwala na tworzenie testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, 
dopasowywań itd. Każde podejście jest automatycznie oceniane, a prowadzący może decydować, czy 
wyświetlać informacje zwrotne i/lub poprawne odpowiedzi.

• zadanie - pozwala nauczycielowi na komunikowanie się, zbieranie prac, ocenę i ich komentowanie. Studenci 
składają prace w formie plików dowolnego typu. Nauczyciel oceniając zadania może zamieścić komentarz, oraz 
przesłać pliki . Ocena może być wystawiona w skali numerycznej lub innej. Wystawione oceny widoczne są w 
dzienniku ocen.

Zasoby które są najczęściej wykorzystywane:

• adres URL - umożliwia dodanie linku do strony WWW. Prowadzący może dodać link m.in. do strony głównej ale 
również do dokumentów czy obrazów znajdujących się na stronie WWW.

• etykieta - umożliwia wstawienie tekstu i obrazów pomiędzy aktywnościami na stronie kursu. Często 
wykorzystywane jako podziałka wewnątrz konkretnych tematów.

• plik - umożliwia dodanie pliku jako zasobu dostępnego z poziomu kursu. W zależności od ustawień sposobu 
wyświetlania pliku, jego zawartość może być wyświetlana np. na całej stronie przeglądarki internetowej lub może 
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być udostępniona w postaci zasobu z wymuszoną opcją pobierania. 
Należy upewnić się czy studenci mają zainstalowane odpowiednie oprogramowanie niezbędne do otworzenia 
zawartości udostępnianego pliku.

G. Po wyborze aktywności/zasobu i dodaniu jej, wyświetli nam się okno edycji ustawień (danej aktywności lub zasobu) 
gdzie będziemy mogli określić takie rzeczy jak sposób oceniania, wyświetlania itd. (zależnie od tego co wybierzemy 
w poprzednim kroku).

Przykładowe okno dodawania aktywności/zasobu (w tym przypadku – Plik):

H. Gdy już zadbamy o wszystkie ustawienia naszej aktywności/zasobu należy kliknąć jeden z dwóch przycisków: 

#1. Zapisz i wróć do kursu – przeniesie nas na stronę główną naszego kursu
#2. Zapisz i wyświetl – przeniesie nas na daną aktywność lub zasób
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