
Dziennik ocen

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. Jeśli chodzi o  Dziennik ocen, przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że SYSTEM AUTOMATYCZNIE PRZEKAZUJE
WYSTAWIONE OCENY za oceniane aktywności (np. testy, zadania). NIE MUSIMY również ręcznie dopisywać do niego
naszych studentów, ponieważ tutaj system również robi to automatycznie.

Żeby dostać się na nasz Dziennik ocen, musimy odnaleźć zakładkę Oceny w lewym menu.

5.



E. Zostaniemy przeniesieni na stronę naszego Dziennika ocen. Na tejże stronie otrzymamy listę naszych studentów z
ocenami za poszczególne oceniane aktywności jak i wynik w całym kursie.

F. Przeliczanie punktów na oceny.

◦ Domyślnie  w  naszym  Dzienniku wyniki  za  każdą  aktywność  będą  pokazywane  w  wartościach
punktowych. Możemy zmienić  ustawienia Dziennika i zastąpić je np. konkretnymi ocenami (oczywiście
na  podstawie  osiągniętych  punktów).  Żeby  to  zrobić  najpierw  klikamy  rozwijane  menu  na  naszym
Dzienniku i odnajdujemy opcję Modyfikuj w kategorii Nazwy ocen.



◦ W  tym  oknie  upewniamy  się  czy  nasze  wartości  procentowe  odpowiadają  odpowiednim  ocenom
zgodnie z naszym systemem oceniania. W razie potrzeby modyfikujemy wartości klikając opcję Nadpisz
ustawienia domyślne witryny i zamieniając podane dane wedle uznania.



◦ Następnie, żeby te oceny pokazywały się w samym Dzienniku ocen, ponownie z menu wybieramy
Ustawienia ocen w kursie.

◦ Zostaniemy  przeniesieni  do  ogólnych  Ustawień ocen  w  kursie.  Tutaj  interesuje  nas  opcja
Ustawienia pozycji ocen, a  w  niej  Sposób wyświetlania oceny. Z  rozwijanego  menu  możemy
wybrać w jaki sposób nasze oceny będą wyświetlane w Dzienniku ocen.



G. Ocena końcowa.

◦ Możemy również ustawić sposób  Zestawienia ocen w naszym kursie. Żeby to zrobić  Włączamy tryb
edycji, i następnie klikamy trybik znajdujący się pod nazwą naszego kursu na samym Dzienniku ocen.

◦ W oknie, które nam się otworzy interesuje nas opcja Zestawienie. Tutaj możemy wybrać w jaki sposób
system będzie podliczał ocenę końcową. Sposób będzie zależał od naszej koncepcji co do oceniania tego
kursu. W przypadku wystawiania ocen możemy wybrać średnią lub średnią ważoną. Jeśli założymy, że
studenci będą w trakcie kursu zbierać punkty za aktywności możemy wybrać sumę ocen. 

Do wyboru mamy: 

➢ średnia ocen 

➢ średnia ważona ocen

➢ prosta średnia ważona ocen –  w sytuacji zadań z różną maksymalną ilością punktów (np.
pierwsze zadanie – max 100pkt, drugie zadanie -  max 80pkt, itd.),  system ustawia wagi
sugerując się maksymalną ilością punktów (czyli np. 10, 8 itd.)

➢ średnia ocen (z dodatkowymi punktami) – POZOSTAŁOŚĆ STARYCH WERSJI MOODLA, NIE
WYBIERAĆ

➢ mediana ocen

➢ najniższa ocena

➢ najwyższa ocena

➢ dominata (wartość najczęstsza)

➢ suma ocen



H. Wyłączanie widoku dla studentów, konkretnych pozycji ocen

◦ Jeśli  chcemy aby studenci nie widzieli  danej pozycji  ocen (np. sugerowanej końcowej) możemy ją w
łatwy sposób wyłączyć. Żeby to zrobić Włączamy tryb edycji i klikamy trybik pod konkretną oceną, którą
chcemy włączyć (w przypadku sugerowanej końcowej klikamy ten sam trybik co w punkcie G).

◦ Następnie odnajdujemy opcję  Ukryte, po zaznaczeniu jej ocena stanie się niewidoczna na studentów
(łatwo rozpoznać, ponieważ na stronie Dziennika ocen będzie wyświetlana szarą czcionką).



I. Kategorie ocen.

◦ Jeśli chcielibyśmy zliczać osobno oceny za zadania, osobno za testy itd. możemy ustawić tzw. Kategorie
ocen. Żeby dodać  Kategorię oceny, w  Dzienniku ocen wybieramy z rozsuwanego menu  Ustawienia
dziennika ocen.

◦ Zostaniemy przeniesieni do okna ukazującego listę wszystkich elementy w naszym Dzienniku ocen. Żeby
dodać nową Kategorię ocen, klikamy Dodaj kategorię.



◦ Pojawi nam się okno edycji ustawień nowej kategorii. Musimy tutaj ustawić Nazwę kategorii (np. Testy,
Zadania itp.).  Dodatkowo możemy ustawić sposób  Zestawiania (zliczania)  ocen za aktywności  w tej
kategorii.

◦ Po zapisaniu naszej kategorii, na ekranie z listą elementów możemy poprzesuwać nasze aktywności i
pododawać do odpowiednich kategorii (klikając prostokąty/klocki przy danych aktywnościach).

Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że JEŚLI ustawimy ŚREDNIĄ WAŻONĄ na ekranie Ustawień dziennika
ocen możemy ustalić Wagę dla każdej oceny w tej Kategorii.



J. Dopisywanie pozycji oceny (dodatkowa ocena NIE za rozwiązanie konkretnej aktywności z ELFa).

◦ Możemy również dopisać dodatkową Pozycję oceny, np. za jakieś dodatkowe aktywności nie oceniane
na ELFie. Żeby to zrobić w Dzienniku ocen wybieramy z rozsuwanego menu Ustawienia dziennika ocen.
Następnie klikamy Dodaj pozycję oceny.

◦ Następnie musimy ustawić  Nazwę pozycji,  Typ oceny i  Kategorię ocen (jeśli do jakiejś konkretnej ma
należeć).



◦ Pozycje  ocen  wstawione ręcznie  będą  w ten  wyróżnione  w Dzienniku ocen poprzez  ikonę przy  ich
nazwie.

K. Wykluczanie oceny.

◦ Możemy  również  Wykluczyć daną  ocenę  z  podliczania  całości  (czy  też  całości  Kursu czy  Kategorii
oceny). Żeby to zrobić klikamy w ikonę Długopisu przy danej aktywności na naszym Dzienniku ocen.



◦ Zostaniemy przeniesieni na Pojedynczy podgląd ocen z danej aktywności. Żeby wykluczyć daną ocenę
zaznaczamy odpowiednie pole przy konkretnym studencie. Możemy również wykluczyć ja dla wszystkich
klikając Wszystkie.

◦ Na tym samym oknie mamy również możliwość wprowadzenia  Wyjątków (np. w sytuacji gdy student
poprawił ocenę POZA platformą i wymagana jest korekta). Żeby to zrobić zaznaczamy odpowiednie pole
przy  konkretnym studencie.  Możemy  również  włączyć  możliwość  Wyjątków dla  wszystkich  klikając
Wszystkie.



 L. Dodawanie Skali.

•  Z rozwijanego menu wybieramy opcje Wejście (pod kategorią Skale).

• Zostaniemy przeniesieni na okno wszystkich  Skal do wykorzystania na naszym kursie. Żeby dodać
nową skalę klikamy Dodaj nową skalę.



• Zostaniemy przeniesieni do okna ustawień nowej  Skali. Musimy tutaj ustawić  Nazwę skali (nazwa
widoczna  podczas  wybierania  skali  w  trakcie  ustawiania  aktywności  –  zadań/testów).  Następnie
najważniejsze okno  Skala,  to tutaj  WPISUJEMY NASZĄ SKALĘ. Zaczynamy od najniższego poziomu
oddzielając  każdy  następny  przecinkami  (np.  Niedostateczny,  Dopuszczający,  Dostateczny,  …  ).
Dodatkowo  możemy dodać  opis  do  naszej  Skali.  Po  wpisaniu  wszystkich  danych,  klikamy  Zapisz
zmiany.

• Nasza  Skala pojawi  się  wtedy na liście,  a  my będziemy mogli  ją  wybrać jako sposób  Oceny przy
aktywnościach.
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