
Dodawanie plików

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, którego ustawienia chcemy zmienić. 

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  Plik należy
kliknąć w Dodaj aktywność lub zasób.

5.

6.



F. Po kliknięciu otworzy nam się menu umożliwiające wybór zasobu czy też aktywności na której nam zależy. Żeby
wybrać Plik należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć Dodaj.

7.

8.



G. Po wyborze Pliku, wyświetli nam się okno edycji ustawień. Przede wszystkim musimy zacząć od ustawienia Nazwy
pliku. Następnie możemy dołączyć Opis, będzie to pierwsza informacja, którą student zobaczy po wejściu na forum.
Poniżej znajduje się opcja Wyświetl opis na stronie kursu, zaznaczenie tej opcji pozwala na pokazanie naszego opisu
na samej stronie kursu. W innym przypadku będzie on widoczny dopiero po kliknięciu w nazwę i wejściu na dany
plik. 

Następnie w oknie poniżej możemy:

1) kliknąć przycisk  Dodaj plik,  który otworzy nowe okno gdzie będziemy mogli  wybrać dany plik z naszego
komputera (lub dysku zewnętrznego)

2) kliknąć w przycisk Dodaj folder, aby utworzyć folder na nasze pliki

3) przeciągnąć nasz plik z danego miejsca na komputerze (lub dysku zewnętrznym) i umieścić go w oknie

H. Dodatkowo możemy ustawić opcje związane z Wyglądem naszego pliku na stronie kursu.

1) Przede wszystkim Wyświetlanie pozwala nam zadecydować w jaki sposób dany plik będzie otwierany:

◦ Automatycznie – system wybierze najlepszą opcję do wyświetlania danego rodzaju pliku

◦ Osadzone – plik wyświetlany jest bezpośrednio na stronie kursu

1)
2)

3)

9.

10.

11.

1)

2)

3)

4)

5)



◦ Wymuś  pobieranie –  po  kliknięciu  w  plik  będzie  on  automatycznie  pobrany  na  komputer
użytkownika

◦ Otwórz – plik zostanie otwarty W TYM SAMYM oknie (ze strony ELFa 'przejdziemy' na sam plik)

◦ W wyskakującym oknie – plik zostanie otwarty W NOWYM oknie

2) Pokaż rozmiar – wyświetla rozmiar pliku obok linku

3) Pokaż typ – wyświetla typ pliku na stronie głównej

4) Pokaż datę przesłania/modyfikacji – wyświetla datę przesłania/modyfikacji obok linku

5) Wyświetl opis zasobów – opcja umożliwiająca wyłączenie wyświetlanie opisu

I. Żeby udostępnić nasz Plik klikamy Zapisz i wróć do kursu lub Zapisz i wyświetl.
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