
Dodawanie zadania

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 zadanie 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 Zadanie należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć Dodaj.

7.
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G. Po wyborze  zadania,  wyświetli  nam się  okno edycji  ustawień.  Przede wszystkim musimy zacząć  od  ustawienia
Nazwy zadania. 

Następnie wpisujemy  Opis, który tak naprawdę jest POLECENIEM (TREŚCIĄ) DO ZADANIA, na podstawie, którego
studenci będą udzielać odpowiedzi. 

Poniżej znajduje się opcja Wyświetl opis na stronie kursu, zaznaczenie tej opcji pozwala na pokazanie naszego opisu
(treści zadania) na samej stronie kursu. W innym przypadku będzie on widoczny dopiero po kliknięciu w nazwę
zadania. 

Mamy również możliwość dodania Plików (np. zdjęcia) do zadania, na podstawie których student będzie wykonywał
polecenia.

H. Następnie ustawiamy opcje związane z Dostępnością (kiedy zadanie się uruchomi i kiedy się zamknie).

1) Zezwól na przesyłanie zadań od – jeśli ta opcja jest włączona, PRZED tą datą studenci NIE BĘDĄ MOGLI
przesyłać odpowiedzi.

2) Termin oddania – ta opcja określa termin oddania prac. Prace przesłane po terminie zostaną oznaczone
jako spóźnione.

3) Ostateczny termin – ta opcja ustala datę, po której NIE BĘDZIE MOŻLIWE przesłanie odpowiedzi.

4) Zawsze udostępniaj treść zadania – jeśli ta opcja jest WYŁĄCZONA, treść zadania będzie widoczna dopiero
po dacie rozpoczęcia zadania.
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I. Następnie ustawiamy opcje związane z Typem zadań (w jaki sposób student odpowie na nasze zadanie).

1)  Typy zadań – mamy do wyboru dwie możliwości:

▪ Tekst online – tekst do wpisania w oknie na platformie

▪ Przesyłane pliki – odpowiedzi w formie przesłanych plików

2) Limit słów – jeśli włączone określimy maksymalną ilość słów przy odpowiedzi typu Tekst online.

3) Maksymalna liczba przesłanych plików – określamy możliwą ilość przesłanych plików jako odpowiedź na
zadanie.

4) Maksymalny rozmiar przesłanego pliku – studenci nie będą mogli przesłać większych plików niż wybrana
wartość.

J. Następnie ustawiamy opcje związane z Typem odpowiedzi (nasza reakcja na przesłane odpowiedzi studentów).

1) Typy odpowiedzi – określamy w jaki sposób MY zareagujemy na przesłane odpowiedzi studentów

▪ Komentarz  zwrotny –  w trakcie  oceny będziemy mieli  dostępne okienko do wpisania
komentarza, który wyświetli się studentowi.

▪ Pliki komentarzy – będziemy mogli przesłać plik jako komentarz do odpowiedzi.

▪ Arkusz  ocen  off-line –  ta  opcja  umożliwia  pobranie  i  wysłanie  arkusza  do  oceniania
zawierającego oceny uzyskane w ramach tego zadania.

2) Komentarz w tekście – przy odpowiedziach typu Tekst online, możemy również zamieszczać komentarze w
tekście odpowiedzi przesłanej przez studenta.
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K. Następnie ustawiamy opcje związane z Przesyłaniem zadania (dodatkowe ustawienia).

1) Wymuś  potwierdzanie  przesłanego  rozwiązania  przez  studentów –  umożliwia  studentom  dodanie
odpowiedzi  (np.  plik),  ale nie wysyłać jej  od razu do oceny (w pewnym sensie wykorzystują system do
przechowania tejże odpowiedzi). W momencie skończenia pracy nad odpowiedzią student oznacza ją jako
zakończoną (czyli gotową do oceny).

2) Wymagać  oświadczenia  dot.  przesyłanej  pracy? -  jeśli  ta  opcja  jest  aktywna,  student  będzie  musiał
zaakceptować oświadczenie, że ich odpowiedź była przygotowana samodzielnie i posiadają do niej prawa
autorskie.

3) Ponowne  otwieranie  prób –  to  ustawienie  pozwala  nam  określić  sposób  podejścia  do  ponownego
rozwiązania zadania:

▪ Nigdy – nie ma możliwości ponownego podejścia do zadania.

▪ Ręcznie – podejście może być ponownie otwarte przez prowadzącego.

▪ Automatycznie,  aż  przejdą –  podejścia  są  automatycznie  otwierane,  aż  student  nie
osiągnie oceny przekraczającej próg zaliczenia.

4) Max. ilość prób – maksymalna ilość podejść do zadania, po jej przekroczeniu student nie ma możliwości
ponownego wykonania zadania.
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L. Następnie możemy ustawić opcje związane z  Zadaniami grupowymi (możliwość zbierania zadań od grup, w tym
przypadku  jedna  osoba  przesyła  odpowiedź,  WYMAGANE  JEST  WCZEŚNIEJSZE  USTAWIENIE  GRUP  NA  NASZYM
KURSIE).

1) Zadanie realizowane w grupie – jeśli  opcja będzie włączona, zadanie zostanie podzielone na grupy, wg
domyślnych ustawień grupy na danym kursie. Zadanie będzie współdzielone przez grupę, każdy członek ma
możliwość wglądu we wprowadzane zmiany.

2) Wymaga grupy do przesłania zadania – jeśli ta opcja będzie włączona, studenci, którzy nie należą do grupy
nie będą mogli przesłać zadania.

3) Wymaga  potwierdzania  przez  wszystkich  członków  grupy –  jeśli  ta  opcja  będzie  włączona,  wszyscy
członkowie grupy muszą kliknąć  Zgłoś zadania.  W przypadku gdy ta opcja będzie  wyłączona,  wystarczy
kliknięcie JEDNEGO członka.

4) Grupy  nadrzędne  dla  grup  studenckich –  opcja  umożliwiająca  przypisanie  zadania  kilku  grupom.  Jeśli
pozostanie wyłączone, do zadania będą przypisane grupy ustawione domyślnie w ramach przedmiotu.

M. Następnie możemy ustawić opcje związane z Powiadomieniami (należy pamiętać, że włączenie tych ustawień może
grozić zasypaniem naszej skrzynki pocztowej powiadomieniami).

1) Poinformuj nauczycieli o przesłanych rozwiązaniach – prowadzący dostanie wiadomość gdy tylko student
prześle odpowiedź.

2) Poinformuj  nauczycieli  o  rozwiązaniach  przesłanych  po  terminie  oddania –  prowadzący  dostanie
wiadomość gdy tylko student prześle odpowiedź PO ustalonym terminie. 

3) Domyślne ustawienie dla opcji "Poinformuj studentów" – ustawienie odnosząca się do opcji Poinformuj
studentów na stronie oceniania.
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N. Następnie ustawiamy opcje związane z Oceną (mechanizm oceniania odpowiedzi do zadania).

1) Ocena – opcja ustalająca styl/typ oceniania zadania:

1.1. Typ:

▪ Punkt – oceną za zadanie będzie wartość punktowa.

▪ Żaden – zadanie nie będzie oceniane.

▪ Skala – zadanie będzie oceniane wg skali, która będzie ustalona dla kursu.

1.2. Skala – (PRZY WYBRANIU TYPU – SKALA) z listy skal dostępnych na naszym kursie wybieramy tą,
która będzie wykorzystywana do oceny tego zadania.

1.3. Maksimum punktów – (PRZY WYBRANIU TYPU – PUNKT) ustalamy maksymalną ilość punktów za to
zadanie.

2) Metoda oceniania – opcja pozwalająca na wybór bardziej zaawansowanych metod oceniania:

▪ Proste bezpośrednie ocenianie – po zapoznaniu się z odpowiedzią ręcznie ustalamy ilość
punktów.

▪ Lista  kryteriów/formularz  kryteriów –  prowadzący  wcześniej  ustala  pewne  kryteria
oceniania  tego  zadania,  przyznając  punkty  do  każdego  z  nich  i  na  podstawie  ich
listy/formularza ocenia przesłane odpowiedzi.

3) Kategoria ocen – pozwala ustalić kategorię, do której należeć będzie ocena za tą aktywność (trzeba je, tj.
kategorie, ustalić wcześniej w dzienniku ocen).

4) Próg zaliczeniowy – opcja ustalająca próg zaliczeniowy za to zadanie.

5) Anonimowe ocenianie –  opcja,  która ukrywa tożsamość autora przesłanej odpowiedzi  (po wystawieniu
pierwszej oceny NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany tego ustawienia).

6) Przepływ pracy w ocenianiu – opcja umożliwiająca ocenianie wieloetapowe, umożliwia wielokrotną zmianę
oceny  (studenci  nie  widzą  tych  zmian)  i  opublikowanie  wszystkich  ostatecznych  ocen  w  tym  samym
momencie. 
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7) Przydział osób oceniających – osoby oceniające mogą być przydzielone do konkretnego studenta.

[Pozostałe  ustawienia  czyli  Standardowe  opcje  modułów,  Ogranicz  dostęp i  Kompetencje,  zostaną  w tym tutorialu
pominięte ze względu na ich zbyt szczegółową naturę, gdzie nie wpływają w dużej mierze na przeprowadzanie zadań.]

O. Następnie klikamy Zapisz i wróć do kursu (przejdziemy do strony naszego kursu) lub Zapisz i wyświetl (przejdziemy
do strony naszego Zadania).

P. Gdy przejdziemy na ekran naszego Zadania gdzie dostaniemy podsumowanie z:

◦ ilością uczestników,

◦ ilością nadesłanych prac, 

◦ ilością odpowiedzi, które wymagają oceny

◦ terminem oddania

◦ pozostałym czasem na to zadanie

 

Ponadto z tego ekranu możemy:

1) Zobaczyć wszystkie zadania

2) przejść do Oceny przesłanych odpowiedzi

3) wrócić do Ustawień zadania.

13. 13.
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Q. Jeśli  chodzi  o  Ocenianie  zadania,  klikamy  Ocena i  zostaniemy przeniesieni  do  okna  ze  wszystkimi  przesłanymi
odpowiedziami.  Tutaj  będziemy  wpisywać punkty czy też wybierać skalę (w zależności od tego co ustawimy w
Ustawieniach) oraz dopisywać komentarze do odpowiedzi. Żeby daną ocenę zapisać klikamy Zapisz zmiany na dole
strony.
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