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Przegląd Dziennika ocen modułu Joule 

Dziennik ocen modułu Joule jest alternatywną opcją oceniania dla domyślnego raportu Moodle Grader. 

Posługując się menu Przejdź, znajdującym się u góry ekranu, można się łatwo przełączać pomiędzy 

dziennikami ocen. W widoku uproszczonym są wyświetlane kategorie i podsumowanie kursu dla każdego 

studenta. Ustawianie kategorii ocen, przenoszenie zadań i ocenianie aktywności jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. 

Nowe działania w kolumnach i wierszach upraszczają ocenianie i umożliwiają nauczycielom wykonywanie 

działań, takich jak wysyłanie wiadomości do studentów bezpośrednio z dziennika ocen oraz zmianę 

jednocześnie wszystkich ocen w kolumnie. 

Zalety dziennika ocen modułu Joule 
Nowa jakość obsługi: 

• Wyświetlanie dziennika ocen za pomocą zwykłej strony docelowej kategorii dziennika ocen 

I podsumowania kursu. 

• Błyskawiczne sprawdzenie, czy kategorie dziennika ocen są uwzględnione w podsumowaniu kursu. 

• Przechodzenie do innych kategorii dziennika ocen za pomocą strzałek i menu Przejdź. 

• Wykonywanie działań w kolumnach i wierszach dziennika ocen za pomocą prostego menu. 

 

Więcej opcji: 

• Wysyłanie wiadomości do wszystkich studentów w kolumnie, których ocena mieści się w określonym 

zakresie. 

• Wysyłanie wiadomości do wszystkich studentów w kolumnie, którzy nie ukończyli zadania. 

• Ustawianie tej samej wartości w przypadku wszystkich ocen w kolumnie (oraz opcjonalne wykluczanie 

wierszy z istniejącymi wartościami). 

• Szybka edycja wszystkich ocen w istniejącej kolumnie (i/lub opcjonalne wstawianie wartości „0” 

w przypadku braku oceny). 

• Przełączanie wyświetlania kolumny dziennika ocen (studenci nie widzą ukrytych kolumn; nie będą one też 

uwzględnione w podsumowaniu kursu). 

• Przenoszenie aktywności do innej kategorii dziennika ocen. 

• Szybka edycja wszystkich ocen jednego studenta (i/lub opcjonalnie wstawianie wartości „0” w przypadku 

braku oceny). 

• Wysyłanie wiadomości do poszczególnych studentów. 

• Dziennik ocen modułu Joule to alternatywna do raportu Moodle Grader możliwość oceniania kursu. 
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Dokumentacja dziennika ocen modułu Joule dla nauczyciela 
Dziennik ocen modułu Joule został opracowany z myślą o uproszczeniu obsługi dziennika ocen poprzez 

poprawienie widoków domyślnych. Ponadto jest bardziej wydajny, ponieważ za jego pomocą można 

dokonywać zmian bezpośrednio w kursie. 

Uzyskiwanie dostępu do dziennika ocen modułu Joule 
Przejdź do bloku Ustawienia i wybierz kolejno opcje Administracja kursem > Oceny. 

Jeśli dziennik ocen modułu Joule nie będzie wyświetlany, można go wybrać z rozwijanego menu 

nawigacyjnego znajdującego się w górnej części strony lub kliknąć łącze Dziennik ocen modułu Joule dostępne 

na karcie Widok. 

 

 

 
Administrator strony może ustawić dziennik ocen modułu Joule jako domyślny, aby był wyświetlany po 

otworzeniu ocen.  

Pozycje nieskategoryzowane 
Aby pokazać lub ukryć pozycje nieskategoryzowane w dzienniku ocen modułu Joule, należy kliknąć opcję 

Pokaż pozycje nieskategoryzowane lub Ukryj pozycje nieskategoryzowane. Pozwoli to zoptymalizować oraz 

uporządkować dziennik ocen modułu Joule. Można określić, czy mają być wyświetlane jedynie podsumowania 

kategorii czy wszystkie pozycje. 

Przechodzenie pomiędzy kategoriami 
Pomiędzy kategoriami można łatwo przechodzić za pomocą menu rozwijanego oraz strzałek „Następny” 

I „Poprzedni”. 

Wprowadzanie ocen 
Można wprowadzić oceny w pustych komórkach w postaci punktów, wartości procentowych i/lub ocen 

literowych. Aby zapisać ocenę, należy nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć inną komórkę. 
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Oceny wprowadzone w raporcie Module Grader za każdą aktywność oraz oceny przypisywane automatycznie 

zostaną zastąpione przez oceny wprowadzone w dzienniku ocen. Jeśli student ponownie wypełni quiz po 

wprowadzeniu oceny do dziennika ocen, nowa ocena w quizie nie zastąpi oceny wprowadzonej w dzienniku 

ocen, nawet jeśli jest wyższa. 

  

 
Aby szybko przełączać pomiędzy polami, można użyć tabulatora. 
 

 
Wartości ocen literowych można ustawić w bloku Ustawienia w części Administracja kursem > Oceny > 

Administracja ocenami > Administracja stopniami lub Administracja serwisu > Oceny > Stopnie. Oceny literowe 

wprowadzone w dzienniku ocen modułu Joule będą oparte na średniej zakresu przypisanego do danego 

stopnia. Na przykład jeśli student otrzyma stopień A za daną aktywność, a zakres ocen w przypadku stopnia 

A jest ustawiony na 90–93%, wartość wprowadzonej oceny będzie wynosiła 91,5. Jeśli zadanie jest warte tylko 

50 punktów, należy pomnożyć 93% przez łączną liczbę możliwych do uzyskania punktów, w tym wypadku 

50: 0,93 × 50 = 46,5. Student otrzyma 46,5 punktu z 50 za zadanie, jeśli do dziennika ocen zostanie 

wprowadzony stopień A.  

Kolumna Działania 
Dziennik ocen modułu Joule jest bardziej wydajny dzięki działaniom, które można wykonywać masowo, a także 

dzięki ocenianiu indywidualnemu i zadaniom wysyłania wiadomości. Działania można wyświetlać, klikając ikonę 

działań w wierszach i kolumnach. Poniższe działania są dostępne w przypadku kolumn. Niektóre działania są 

dostępne w momencie wyświetlania kategorii, podczas gdy inne można wykonywać tylko w przypadku pozycji 

w ramach kategorii. 

• Moduł Joule Grader: Przejdź do modułu Joule Grader. 

• Oceniający moduł: Przejdź do ocen aktywności, aby wyświetlić wyniki szczegółowe. 

• Kolumna Oceniający: Wprowadź oceny aktywności dla wszystkich uczestników kursu jednocześnie. 

• Wiadomość do nieukończonych: Wysyłaj wiadomości do wszystkich studentów, którzy nie ukończyli 

danej aktywności. 

• Komunikat do zakresu ocen: Ustaw zakres ocen, który spowoduje wysłanie domyślnej wiadomości do 

studentów, których oceny mieszczą się w tym zakresie. 
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• Zmień wszystkie oceny w tej kolumnie na: Zmień wszystkie oceny danej aktywności, używając tej 

funkcji. Jeśli wszyscy studenci oprócz kilku otrzymali tę samą ocenę, można użyć tej funkcji, aby 

zaoszczędzić czas, wprowadzając jedynie kilka różniących się ocen. 

• Przełączaj widoczne/ukryte (Aktualnie widoczne/Ukryte): Pozwala wyświetlić/ukryć ocenę za 

aktywność w widoku dostępnym dla studentów. 

• Przenieś ten element do innej kategorii dziennika ocen: Umożliwia przenoszenie pozycji do innej 

kategorii dziennika ocen. 

 

Działanie w module Joule Grader 
Wybierz to działanie, aby przejść do modułu Joule Grader. 

Działanie w module Grader 
Wybierz to działanie, aby przejść do dziennika aktywności. 

Działanie w Column Grader  
Otwórz moduł Column Grader, aby w prosty sposób ocenić wszystkich studentów w kolumnie. Wpisz oceny 
I zastosuj opcję Zaznacz, aby puste komórki otrzymywały wartość 0, aby wprowadzić wartość zerową we 
wszystkich komórkach, dla których nie wprowadzono żadnej oceny. Po zakończeniu oceniania w kolumnie 
Oceniający kliknij przycisk Zapisz. 

 

 
Aby szybko przełączać pomiędzy polami, można użyć tabulatora. 
  

Działanie Wiadomość do nieukończonych 
Wyślij wiadomość do wszystkich studentów, którzy nie ukończyli danej aktywności. Wszyscy studenci, którzy 
nie mają jeszcze oceny za daną aktywność, zostaną automatycznie dodani do wiadomości. Dodaj/usuń 
odbiorców i wprowadź temat oraz treść wiadomości. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać wiadomość do 
wszystkich studentów, którzy nie mają oceny z danej aktywności. 

Działanie Komunikat do zakresu ocen 
Wyślij wiadomość do wszystkich studentów w określonym zakresie ocen. Zakres może dotyczyć na przykład 
dobrych lub złych ocen. Wpisz zakres ocen, z którego zostaną wybrani odbiorcy wiadomości i kliknij przycisk Zapisz. 
Odbiorców można dodawać i usuwać za pomocą łącza Dodaj odbiorców i/lub czerwonego krzyżyka obok 
nazwiska. Wpisz temat oraz treść wiadomości, a następnie kliknij przycisk Wyślij, aby dostarczyć wiadomość. 
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Działanie Zmień wszystkie oceny w tej kolumnie na... Akcja 
To działanie zmienia wszystkie oceny w kolumnie na określoną ocenę. Zaznacz opcję Ignoruj komórki 

zawierające istniejące wartości, aby pozostawić oceny wprowadzone do tej pory w kolumnie w obecnej postaci 

lub usuń zaznaczenie tej opcji, aby zastąpić wszystkie oceny wprowadzoną wartością. Użyj tej opcji, aby ocenić 

wyjątek. Wprowadź ocenę, na jaką mają zostać zmienione wszystkie oceny w kolumnie, a po zakończeniu 

kliknij przycisk Zapisz. 

Działanie Przełączaj widoczne/ukryte (Aktualnie widoczna/Ukryta) 
Wybierz, czy chcesz, aby ta aktywność była widoczna/ukryta dla studentów. Po kliknięciu tej opcji widoczność 

menu zostanie zmieniona bez konieczności zapisywania. 

Działanie Przenieś ten element do innej kategorii dziennika ocen 
Użyj tego działania, aby przenieść pozycję do innej kategorii bez konieczności użycia raportu Moodle Grader. 

Wybierz kategorię docelową przeniesienia. 
Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz. 

Wiersz Czynności 
Dziennik ocen modułu Joule jest bardziej wydajny dzięki działaniom w wierszach, które można wykonywać 

masowo, a także dzięki ocenianiu indywidualnemu i zadaniom wysyłania wiadomości. Aby ocenić wszystkie 

aktywności studenta lub wysłać do studenta bezpośrednią wiadomość, kliknij ikonę działania obok nazwiska 

studenta i wybierz opcję Ocenianie zbiorowe lub Wiadomość do studenta. 

Działanie Wiersz oceniający 
Możliwość jednoczesnego wyświetlenia i zmiany ocen pojedynczego studenta. Opcja Wiersz oceniający 

umożliwia szybkie wprowadzanie ocen wszystkich zadań studenta. Dostępna jest także opcja wprowadzenia do 

pustych komórek wartości 0 po zaznaczeniu pola wyboru. Wprowadź oceny za każdą z aktywności studenta. 

Po zakończeniu wprowadzania ocen i podjęciu decyzji dotyczącej postępowania z pustymi komórkami kliknij 

przycisk Zapisz. 

 

 
Aby szybko przełączać pomiędzy polami, można użyć tabulatora. 
  

Działanie Wyślij komunikat do studenta 
Wyślij wiadomość do studenta. 
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Sortowanie 
Można uporządkować studentów według nazwisk, ocen i grup. 

Według imienia i nazwiska 
Można sortować studentów według Nazwiska oraz Imienia, klikając odpowiednie łącza znajdujące się nad listą 

nazwisk. Kliknij nazwisko studenta, aby przejść do jego profilu. 

Według oceny 
Kliknij łącze Kategoria kursu lub Pozycja u góry kolumny, aby posortować oceny w kolumnie w porządku 

rosnącym/malejącym. 

Według grupy 
Można sortować studentów według grup, do których należą, korzystając z menu Uczestnicy w celu grupowego 

wpisania ocen. Po utworzeniu grup w ramach kursu udostępnione zostanie menu rozwijane Wszyscy uczestnicy. 

Kliknij menu rozwijane lub użyj strzałek „Następny” i „Poprzedni”, aby przechodzić pomiędzy grupami. Wybierz 

grupę z listy, aby wyświetlić w dzienniku ocen Joule tylko tych studentów, którzy do niej należą. 

 

 
Aby menu rozwijane Wszyscy uczestnicy było wyświetlane, w kursie należy skonfigurować grupy. 

Moje ustawienia 
Za pomocą karty Moje ustawienia w dzienniku ocen modułu Joule nauczyciele mogą dostosowywać ustawienia. 

W tym celu należy przejść na kartę Moje ustawienia i wybrać z listy rozwijanej opcję Dziennik ocen modułu Joule. 
Jeśli karta Moje ustawienia nie jest wyświetlana, z menu rozwijanego należy wybrać opcję Moje ustawienia: 

Dziennik ocen modułu Joule. 

Pokaż/ukryj 
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Można skonfigurować następujące ustawienia: 

• Pokaż obliczenia: po włączeniu tej opcji w trybie edycji przy każdej ocenie i kategorii widoczna jest ikona 

kalkulatora, która pozwala na edycję obliczeń. 

• Wyświetl ikony pokazywania/ukrywania: po włączeniu tej opcji w trybie edycji przy każdej ocenie 

widoczna jest ikona oka, która pozwala na włączanie/wyłączanie widoczności oceny dla studenta. 

• Pokaż średnie kolumn: po włączeniu tej opcji dziennik ocen modułu Joule będzie zawierać dodatkowy 

wiersz pokazujący średnią dla każdej kategorii i pozycji. 

• Pokaż zablokowane: po włączeniu tej opcji w trybie edycji przy każdej ocenie i kategorii widoczna jest 

ikona kłódki, która określa, czy ocena może być automatycznie uaktualniana przez aktywność, z której 

pochodzi. 

• Pokaż zdjęcia użytkowników: określa, czy zdjęcia profilowe użytkowników będą widoczne. 

• Pokaż zakresy: po włączeniu tej opcji dziennik ocen modułu Joule będzie zawierać dodatkowy wiersz 

pokazujący zakres dla każdej kategorii i pozycji. 

Wiersze specjalne 
Można skonfigurować następujące ustawienia: 

• Typ wyświetlania zakresu: to ustawienie określa, czy zakres jest wyświetlany w postaci liczbowej 

punktów, procentów czy liter. „Dziedzicz” oznacza, że używany jest typ wyświetlania właściwy dla kategorii 

lub elementu. 

• Liczba miejsc dziesiętnych w zakresach: ustawienie to określa liczbę miejsc po przecinku wyświetlaną 

w kolumnie średniej. „Dziedzicz” oznacza przyjęcie ustawienia właściwego dla kategorii lub elementu 

oceniania. 

• Postać kolumny średnich: to ustawienie określa, w jakiej postaci wyświetlana jest średnia: wartości 

rzeczywistej, procentu, literowo. „Dziedzicz” oznacza przyjęcie ustawienia właściwego dla kategorii lub 

elementu oceniania. 

• Liczba miejsc po przecinku w kolumnie średnich: ustawienie to określa liczbę miejsc po przecinku 

wyświetlaną dla każdej średniej. „Dziedzicz” oznacza przyjęcie ustawienia właściwego dla kategorii lub 

elementu oceniania. 

• Oceny brane do wyliczenia średniej: to ustawienie określa, czy Komórki nie zawierające ocen będą 

brane pod uwagę przy obliczaniu średniej dla poszczególnych kategorii lub elementów oceniania. 

• Pokaż liczbę ocen w średniej: po włączeniu tej opcji liczba ocen składowych do obliczenia średniej jest 

wyświetlana w nawiasach po każdej średniej. 
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Ogólne 
Można skonfigurować następujące ustawienia: 

• Liczba studentów na stronę: to ustawienie określa liczbę studentów wyświetlanych na jednej stronie 

w dzienniku ocen modułu Joule. 

• Pozycja kolumny podsumowania: to ustawienie określa, czy kolumny podsumowania kategorii oraz 

kursu są wyświetlane w raporcie dziennika ocen jako pierwsze, czy jako ostatnie. 

• Włącz AJAX: dodaje warstwę funkcji AJAX do dziennika ocen modułu Joule, upraszczając 

I przyspieszając częste operacje. W przeglądarce użytkownika musi być włączona obsługa Javascript. 

W przypadku tej opcji został wybrany parametr „Tak”, ponieważ funkcja AJAX jest wymagana w przypadku 

dziennika ocen modułu Joule. 

 

Po zakończeniu należy kliknąć przycisk Zapisz zmiany, aby zastosować ustawienia lub przycisk Anuluj, aby 

kontynuować bez wprowadzania zmian. 
 

Przegląd modułu Joule Grader 

joule Grader to alternatywna opcja oceny, która umożliwia nauczycielom wyświetlanie, ocenę oraz pobieranie 

przesłanych przez studenta zadań. Moduł jest prosty w obsłudze i zawiera dwa panele umożliwiające ocenę, 

które można dostosować. Student widzi tylko przesłaną przez siebie pracę wraz ze stopniem za daną 

aktywność. Moduł joule Grader umożliwia nauczycielom oraz studentom rozpoczęcie dyskusji na temat danego 

stopnia i pracy. Ponadto moduł joule Grader oferuje nauczycielowi i studentowi możliwość 

wyświetlania/zastosowania (tylko w przypadku nauczycieli) zaawansowanych metod oceny (np. Formularza 

kryteriów) do aktywności w panelu modułu. 
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Dokumentacja modułu Joule Grader dla nauczyciela 

Ocenianie aktywności przy wykorzystaniu modułu joule Grader 
Korzystając z modułu joule Grader, możesz łatwo wyświetlać i oceniać aktywności przesłane przez 
użytkowników. Zaloguj się na swojej stronie głównej i przejdź do bloku Ustawienia, a następnie wybierz 
opcje Administracja kursem > joule Grader. Należy pamiętać, że obecnie w module joule Grader są 
obsługiwane jedynie fora Zadanie i Zaawansowane. 

 

 

Zostanie otworzona strona modułu joule Grader, na której będzie można wyświetlać, oceniać i przeglądać 
prace przesłane przez użytkowników. Oceny można dokonać za pomocą podstawowych lub zaawansowanych 
metod oceniania. Ponadto podczas wyświetlania można dodawać komentarze dla użytkowników oraz 
przeglądać ich komentarze. Kliknij opcję Pokaż aktywności wymagające oceny,aby wyświetlić tylko te 
aktywności, które nie zostały jeszcze ocenione. Aby dostosować rozmiar paneli, kliknij i przeciągnij pasek 
przesuwania w celu zmaksymalizowania widoku dwóch paneli. 
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Po otworzeniu modułu joule Grader będzie on wyświetlany w trybie pełnoekranowym. Aby wyjść z trybu 
pełnoekranowego, kliknij opcję Zamknij tryb pełnoekranowy, co spowoduje powrót do normalnego widoku 
modułu Grader w kursie lub Powrót do kursu, co spowoduje całkowite zamknięcie modułu Grader i powrót do 
strony domowej kursu.  

Aby przechodzić pomiędzy aktywnościami do oceny, używaj lewej i prawej strzałki lub menu rozwijanego. 

Przechodź pomiędzy studentami w kursie, aby zobaczyć przesłane prace, które wymagają ocenienia. 

Wprowadź ocenę zadania wybranego studenta. Zapisane tutaj oceny zostaną wpisane w dzienniku ocen. 
Dostępne tutaj opcje zależą od metody oceniania. Wprowadź ocenę oraz, jeśli chcesz, komentarz w obszarze 
Ogólna informacja zwrotna. Kliknij opcję Zapisz ocenę i przejdź dalej, aby zapisać ocenę dla aktualnie 
wybranego studenta i przejść do kolejnego studenta, który przesłał wybrane powyżej zadanie. 
 
Dostępne są dwa pola wprowadzania tekstu: Ogólna informacja zwrotna oraz Komentarze na temat aktywności.  

W przypadku opcji Komentarz zwrotny w ustawieniach aktywności należy wybrać parametr tak, aby w module 
joule Grader opcja Ogólna informacja zwrotna była dostępna dla studenta i nauczyciela. Po włączeniu tej opcji 
nauczyciel będzie widział ogólną informację zwrotną, niezależnie od tego, czy studenci przesłali prace. 
Informacja zwrotna będzie wyświetlana w module joule Grader, dzienniku ocen modułu Joule Gradebook oraz 
na stronie składania pracy. Ogólna informacja zwrotna dotycząca zadań będzie wyświetlana w raporcie modułu 
Grader report oraz w raporcie Module. Z kolei informacja zwrotna dotycząca forów zaawansowanych pojawi się 
tylko w module joule Grader oraz w dzienniku ocen. 
Przy opcji Komentarz do przesłanego zadania należy wybrać tak, aby Komentarze na temat aktywności były 
dostępne w module Grader dla studenta i nauczyciela. Nauczyciel będzie widział Komentarze na temat 
aktywności w module joule Grader po przesłaniu ich przez studenta, nawet jeśli w ustawieniach aktywności 
w przypadku części Komentarz do przesłanego zadania zostanie wybrana opcja „tak”. Ta konwersacja pojawi 
się w module joule Grader w części Komentarze na temat aktywności oraz w kolumnie Komentarz do 
przesłanego zadania w module Activity Grader. Nie będzie ona wyświetlana w dzienniku ocen. W przypadku 
opublikowania komentarza nie będą przesyłane powiadomienia. 
 
Komentarze na temat aktywności są dostępne zarówno w przypadku Forów zaawansowanych, jak i Zadań. 
Komentarze będą jednak synchronizowane tylko dla Zadań i można je wyłączyć w Ustawieniach zadania. 
Komentarze na temat aktywności są zawsze włączone w przypadku Forów zaawansowanych. 
 

Pliki opinii zwrotnych znajdują się w części Ocenianie, w obszarze wprowadzania tekstu Ogólna informacja 
zwrotna. Aby ta opcja była widoczna w module joule Grader, w ustawieniach aktywności Zadanie należy wybrać 
opcję tak . Pliki opinii zwrotnej nie są dostępne w przypadku Forów zaawansowanych. Po włączeniu opcji pliki 
można przesyłać i wyświetlać z modułów joule Grader oraz Activity Grader. Pliki opinii zwrotnej będą również 
widoczne w obszarze Twoje oceny. 
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Dokumentacja modułu Joule Grader dla studenta 

Wyświetlanie ocenionej pracy 
Ocenioną przez nauczyciela pracę możesz wyświetlić za pomocą modułu joule Grader. 

Zaloguj się na swojej stronie głównej i przejdź do bloku Ustawienia, a następnie wybierz opcję joule grader. 

 

 
W module joule Grader możesz wyświetlać i przeglądać ocenione zadania. Możesz także czytać komentarze 
od nauczycieli i odpowiadać na nie. Aby zmaksymalizować widok dwupanelowy, kliknij i przeciągnij pasek 
przesuwania oddzielający panele. Nie jest to stałe ustawienie. 

Aby dodatkowe opcje nie rozpraszały Cię podczas przeglądania modułu Grader, możesz kliknąć opcję Tryb 
pełnoekranowy, która spowoduje, że bloki i menu nie będą wyświetlane. Przy pierwszym uruchomieniu moduł 
Grader jest otwierany w trybie pełnoekranowym. Możesz jednak wrócić do kursu, klikając opcję Powrót do 
kursu lub zostać w module joule Grader i wyjść z trybu pełnoekranowego, wybierając opcję Zamknij tryb 
pełnoekranowy. Ustawienie jest stałe. Oznacza to, że gdy po raz kolejny otworzysz moduł joule Grader, 
ustawienia będą takie, jak podczas ostatniej wizyty. 

Możesz przechodzić pomiędzy ocenionymi zadaniami za pomocą strzałek w lewo/w prawo oraz znajdującego 
się u góry po prawej stronie menu rozwijanego. 

Ocenę za aktywność możesz znaleźć w obszarze Ocenianie, który znajduje się poniżej elementów sterujących. 
Komentarze Ogólna informacja zwrotna od nauczyciela znajdują się w obszarze Ocenianie oraz na stronie aktywności. 

Zarówno użytkownik, jak i nauczyciel mogą pisać komentarze w obszarze Komentarze na temat aktywności. 
Komentarze to forma dyskusji pomiędzy użytkownikiem a nauczycielem. Różnią się one od ogólnej opinii 
zwrotnej. W przypadku opublikowania komentarza nie będą przesyłane powiadomienia. 

Komentarze można pisać i przesyłać, wprowadzając tekst w polu i klikając opcję Zapisz komentarz. Komentarz 
zostanie opublikowany na powyższej liście. Tę konwersację można również znaleźć w obszarze Komentarz do 
przesłanego zadania w ramach danej aktywności. 
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Przegląd modułu Raporty Joule 

Raporty umożliwiają użytkownikowi (studentowi, nauczycielowi i administratorowi) wyświetlanie dotyczących go 
danych na temat aktywności w kursie lub grupie kursów. Istnieje sześć kategorii raportów w module Joule 2. Do 
każdej jest dostępnych kilka raportów: 

• Raporty kursu: te raporty zapewniają uproszczony przegląd zaangażowania studenta w aktywności 
w ramach kursu. 

• Raporty zależności: te raporty umożliwiają porównanie ocen w kursie z poziomem zaangażowania 
w aktywności. 

• Raporty wyjątków: raporty z wyjątków są używane przez nauczycieli w celu śledzenia, którzy studenci nie 
zajmują się aktywnościami w ramach kursu i być może potrzebują pomocy. 

• Raporty wyświetleń przez studentów: nauczyciele korzystają z tych raportów, aby wyświetlić, jakie 
aktywności poszczególni studenci podejmują w kursie oraz aby poznać indywidualne postępy studentów. 

• Raporty administratora: w tych raportach zbierane są raporty danych dla administratorów strony oraz dla 
kierowników wydziałów na temat ich kursów i programów jako całości. 

• Raporty informacji o studentach: te raporty uwzględniają informacje o studentach, a w szczególności ich 
aktywności w ramach kursu oraz zbiór wszystkich danych dotyczących konkretnych aktywności w kursie. 

• Raporty porównawcze: w tych raportach można porównać zaangażowanie studentów biorących udział 
w kursie, oceny, dane dotyczące ukończenia oraz zależność nauczyciela. Raporty porównawcze modułu 
Joule są dostępne na poziomie strony głównej i umożliwiają administratorom programu wyświetlanie 
danych porównawczych na temat kursów i nauczycieli. 

 

Funkcje w ramach modułu Raporty Joule 

 
Moduł Raporty Joule wyświetla dane zebrane przez blok Zbieraj. Aby dowiedzieć się więcej na temat 
konfiguracji i rozpoczęcia pracy z kolekcją danych, zapoznaj się z podręcznikiem dotyczącym bloku Zbieraj. 

Zmiana modułu Raporty Joule z Joule na Joule 2 

W trakcie przenoszenia raportów do Joule 2 zostało wprowadzonych wiele zmian. Poniżej znajdują się 
najważniejsze poprawki wprowadzone w raportach Joule 2: 

1. Zaktualizowany wygląd oraz sposób obsługi dzięki wykorzystaniu interfejsu panelu sterowania AJAX 
2. Raporty są teraz dostępne po naciśnięciu łącza nawigacji w blokach Ustawienia i Nawigacja oraz bloku 

raportów Joule w wersji 1.x 
3. Grupa zestawionych raportów została usunięta 
4. Zmieniono nazwę Raporty zaangażowania na Raporty współpracy 
5. Dodano 4 nowe kategorie raportu: 

1. Wyświetlenia przez studentów 
2. Administracja 
3. Wyjątek 
4. Uczeń 

6. Nowe raporty w każdej z kategorii 
7. Administratorzy mają teraz dostęp do generatora raportów ad hoc w oparciu o zapytanie SQL 
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Zalety modułu Raporty Joule 

Korzyści wynikające z zastosowania modułu Raporty Joule są następujące: 

• Filtrowanie wyników w oparciu o dane dotyczące ocen oraz dane dotyczące wyświetlania/wpisów 
• Wyświetlanie ocen studentów w porównaniu do zaangażowania w daną aktywność (ile razy studenci 

wyświetlali działanie, publikowali wpisy itd.) 
• Zaawansowane opcje filtrowania umożliwiają prześledzenie wyników studentów w odniesieniu do: 

• Całej strony 
• Kategorii kursu lub wydziału/głównego kierunku studiów 
• Kursów 
• Części kursów 
• Części dziennika ocen 

Dokumentacja modułu Raporty Joule dla studenta 

Uzyskiwanie dostępu do raportów 
Raporty modułu Joule w wersji 2 otwiera się za pomocą łącza Raporty Joule dostępnego w bloku Ustawienia. 
Kliknięcie łącza Raporty Joule spowoduje wyświetlenie pulpitu raportów modułu Joule. 
 

 

Eksport raportów 
Dane w formie tabeli dla wszystkich raportów można wyeksportować do pliku CSV za pomocą menu 
rozwijanego  Eksportuj dostępnego u dołu strony. Użytkownik zostanie zapytany, czy chce zapisać lub otworzyć 
plik, w zależności od ustawień przeglądarki. 

Raporty informacji o studentach 
Raporty informacji o studentach zawierają głównie aktywności w kursie podejmowane przez poszczególnych 
studentów oraz zbiór wszystkich informacji dotyczących określonych aktywności w kursie. Należy zwrócić uwagę, 
że nauczyciel nie musi używać wszystkich aktywności w kursie, w przypadku których są dostępne raporty na liście 
raportów w menu rozwijanym, co spowoduje, że raport z danej nieużywanej aktywności będzie pusty. 
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Wspólne filtry 
Poniżej wyszczególniono wspólne filtry dostępne w przypadku wszystkich raportów z kursu: 

• Kategoria ocen: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie tylko do danych na temat aktywności 
w określonej kategorii oceny w dzienniku ocen kursu. Opcja „Kategoria kursu” w menu rozwijanym odnosi 
się do ogólnej kategorii oceny w kursie. 

• Sekcje: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących aktywności w określonej 
części kursu. W zależności od formatu kursu sekcja odnosi się do tematu, tygodnia lub folderu. 

Oceny z aktywności 
Raport Oceny z aktywności zapewnia uproszczony wgląd w oceny z aktywności w kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących aktywności w kursie. 
• Typ aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego typu 

aktywności w kursie. 
 

Wyświetlenia aktywności 
Raport Wyświetlenia aktywności zapewnia szybki wgląd w liczbę wyświetleń każdej z aktywności przez 
użytkownika. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności:  ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących aktywności w kursie. 
• Ostatnio wyświetlane:  ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących aktywności 

w kursie, które były wyświetlane po raz ostatni po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą 
I godziną oraz pomiędzy dwiema określonymi datami. 

Przesłane zadania 
Raport Przesłane zadania zapewnia podgląd wszystkich przesłanych zadań w kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Zadanie: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących tylko wybranego zadania 
w kursie. 

• Termin: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących zadań w kursie, których 
termin oddania wypada po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 
określonymi datami. 

• Data złożenia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących zadań w kursie, 
których termin oddania upływa po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz 
pomiędzy określonymi dwiema datami i godzinami. 
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Panel sterowania 
Panel sterowania umożliwia szybki przegląd wykresu Bieżąca aktywność, który w obrazowy sposób 
przedstawia studentowi jego poziom aktywności w kursie. 

Wpisy na forum 
Raport Wpisy na forum pokazuje wszystkie fora oraz łączną liczbę wpisów oraz dyskusji, w których użytkownik 
brał udział na tych forach. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Forum: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego forum 
w kursie. 

• Ostatnio dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących forów,  
• w których dodano ostatni post po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz 

pomiędzy dwiema określonymi datami. 

Wpisy do słownika pojęć 
Raport Wpisy do słownika pojęć pokazuje wszystkie słowniki oraz łączną liczbę wpisów, w których użytkownik 
był aktywny w przypadku każdego z tych słowników. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Słownik pojęć: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących słownika pojęć 
w kursie. 

• Ostatnio dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących słowników 
pojęć, w których dodano ostatni wpis po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz 
pomiędzy dwiema określonymi datami. 

Efekty kształcenia 
Raport Efekty kształcenia umożliwia szybki przegląd wszystkich aktywności w kursie, które są powiązane 
z efektem kształcenia, oraz ocena każdego efektu kształcenia i aktywności. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących aktywności w kursie. 
• Ocenione dnia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących aktywności, które 

zostały ocenione po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy dwiema 
określonymi datami. 

Przesłane quizy 
Raport Przesłane quizy pokazuje wszystkie podejścia do każdego quizu w kursie oraz ocenę po każdej próbie, 
a także ocenę końcową. Ten raport zapewnia dobry przegląd statusu quizów w kursie. 
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FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Quiz: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego quizu w kursie. 
• Znacznik czasu podejścia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących quizów, 

w których brano udział po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 
dwiema określonymi datami i godzinami. 

 

Bieżąca aktywność 
Raport Bieżąca aktywność to przegląd wszystkich aktywności w kursie, które moduł Joule raportuje 
nauczycielom. To wygodny przegląd własnej aktywności oraz możliwość sprawdzenia, do których danych 
nauczyciel ma dostęp. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 
aktywności w kursie. 

• Znacznik czasu: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących aktywności, które 
miały miejsce po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy dwiema 
określonymi datami i godzinami. 

Wykaz 
Raport Wykaz umożliwia studentowi wyświetlenie daty i godziny ostatniego wejścia do aktywności w sekcji 
kursu lub jakiejkolwiek określonej aktywności w kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
Wykaz różni się od pozostałych raportów kursu, ponieważ obsługuje tylko następujący filtr: 

• Ostatni dostęp: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do użytkowników, których ostatnia aktywność 
w kursie została zarejestrowana po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz 
pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. 

 

SCORMy 
Raport SCORM zapewnia przegląd wszystkich pakietów SCORM w kursie wraz z każdym podejściem do 
poszczególnych sekcji SCORM (nazywanych „SCO”). Każdy wpis w pamięci pokazuje ocenę użytkownika, czas 
spędzony nad zadaniem oraz ostatnią próbę uzyskania dostępu. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Pakiet SCORM: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego 
pakietu SCORM w kursie. 

• Ostatni dostęp: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących pakietów SCORM, 
w przypadku których ostatnia data dostępu występuje po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą 
i godziną oraz pomiędzy dwiema określonymi datami. 
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Wpisy do Wiki 
Raport Wpisy do Wiki dostarcza szybkiego przeglądu wszystkich plików Wiki w kursie oraz informacji na temat 
liczby stron i wpisów, które użytkownik utworzył w danym pliku Wiki. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W raporcie Wpisy do Wiki nie stosuje się filtra Kategoria ocen , tylko następujące filtry: 
• Wiki: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego pliku Wiki 

w kursie. 
• Ostatni dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących plików Wiki 

w kursie, dla których istnieje wpis dodany po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną 
oraz pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. 

 

Dokumentacja modułu Raporty joule dla nauczyciela 

 
Raporty zależne od kolektorów 
Raporty zależą od bloku kolektora konfigurowanego przez administratora modułu Joule. Kolektory są 
uruchamiane w regularnych odstępach czasu określonych w ustawieniach administratora. Zazwyczaj interwał 
wynosi 2 godziny. Kolektory nie zbierają danych na temat ukrytych zadań. Oznacza to, że jeśli odkryjesz 
zadanie, nie zobaczysz w module Raport Joule danych na temat tego zadania aż do kolejnego uruchomienia 
kolektora i zebrania przez niego danych na temat tego zadania. Poczekaj kilka godzin, zanim sprawdzisz, czy 
dane na temat niedawno odkrytego zadania są dostępne w raporcie. Pamiętaj także, że dane w raporcie są 
opóźnione o około 2 godziny w stosunku do czasu rzeczywistego, w zależności od ustawionego interwału. 
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Uzyskiwanie dostępu do raportów 
Raporty modułu Joule w wersji 2 otwiera się za pomocą łącza Raporty Joule dostępnego w bloku Ustawienia. 
Kliknięcie łącza Raporty Joule spowoduje wyświetlenie pulpitu raportów modułu Joule. 

 

Eksport raportów 
Dane w formie tabeli dla wszystkich raportów można wyeksportować do pliku CSV za pomocą menu 

rozwijanego  Eksportuj dostępnego u dołu strony. 

Użytkownik zostanie zapytany, czy chce zapisać lub otworzyć plik, w zależności od ustawień przeglądarki. 

Działania w raporcie 
W przypadku Raportów z kursu, Raportów wyjątków oraz Raportów wyświetleń przez studentów poniżej 

kolumny  Wybierz znajduje się menu rozwijane Działanie. Menu rozwijanego Działanie można użyć, aby 

wykonać działanie w przypadku studenta widniejącego w kolumnie użytkownika dla wybranego rekordu  
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Bieżące działanie: 

• Wyślij wiadomość do studenta: tego działania można użyć, aby wysłać wiadomość e-mail do studenta. 

Ta wiadomość zostanie wysłana na zewnętrzny adres e-mail użytkownika podany w profilu. 

Aby wykonać to działanie w przypadku studenta, kliknij pole wyboru w kolumnie  Wybierz, a następnie wybierz 

działanie z menu rozwijanego Działanie. 

Wysyłanie wiadomości do studenta/studentów 
Aby wysłać wiadomość do dowolnej liczby studentów, zaznacz w kolumnie  Wybierz pole wyboru przy każdym 

studencie, do którego ma zostać wysłana wiadomość. Następnie wybierz działanie  Wyślij wiadomość do 

studenta z menu rozwijanego Działanie. 

Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko wiadomości. 

Wpisz wiadomość w polu tekstowym Treść wiadomości i kliknij przycisk Wyślij wiadomość, aby wysłać 

wiadomość do studentów. Do użytkownika zostanie wysłana wiadomość zgodnie z ustawieniami wiadomości 

w platformie Moodle (Osobiste wiadomości między użytkownikami). 

Można usunąć studentów z listy użytkowników, do których ma zostać wysłana wiadomość, klikając 

przycisk Usuń znajdujący się z prawej strony nazwiska i adresu e-mail użytkownika. 

Raporty z kursu 
Te raporty zapewniają uproszczony przegląd zaangażowania studenta w aktywności w ramach kursu. 

Wspólne filtry 
Poniżej wyszczególniono wspólne filtry dostępne w przypadku wszystkich raportów z kursu: 

• Kategoria ocen: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie tylko do danych z zestawu aktywności, 

które są objęte określoną kategorią ocen w dzienniku ocen kursu. Opcja Kategoria kursu w menu 

rozwijanym odnosi się do ogólnej kategorii oceny w kursie. Aby uzyskać dostęp do tego filtra z poziomu 

strony głównej, należy włączyć filtr  Kurs. 

• Sekcje: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących aktywności w określonej 

części kursu. W zależności od formatu kursu sekcja odnosi się do tematu, tygodnia lub folderu. Aby 

uzyskać dostęp do tego filtra z poziomu strony głównej, należy włączyć filtr Kurs. 

• Grupa: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego zestawu 

użytkowników w ramach grupy w kursie.  Aby uzyskać dostęp do tego filtra z poziomu strony głównej, 

należy włączyć filtr Kurs. 

• Użytkownik: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego 

użytkownika w kursie. 
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Oceny z aktywności 
Raport Oceny z aktywności zapewnia uproszczony wgląd w oceny użytkownika za aktywności w kursie. 

FILTRY SPECYFICZNE DLA RAPORTU 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 
aktywności w kursie. 

• Typ aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących wybranego 
rodzaju aktywności. 

Wyświetlenia aktywności 
Raport Wyświetlenia aktywności zapewnia szybki wgląd w liczbę wyświetleń każdej z aktywności w kursie przez 

użytkowników. Dzięki temu nauczyciel może sprawdzić, jakie zasoby i aktywności w kursie są najpopularniejsze 

lub najczęściej używane przez użytkowników. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 
aktywności w kursie. 

• Ostatnio wyświetlane: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących aktywności, 
które były wyświetlone po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 
dwiema określonymi datami i godzinami.  Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, 
wcześniejsza od daty bieżącej. 

Przesłane zadania 
Raport Przesłane zadania zapewnia nauczycielowi podgląd wszystkich przesłanych zadań w kursie 

w przypadku wszystkich studentów. 

 
FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Zadanie: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego zadania 
w kursie. 

• Termin: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących zadań w kursie, których 
termin oddania upływa po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 
określonymi dwiema datami i godzinami. 
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• Data złożenia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących przesłanych zadań, 

które miały miejsce po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy dwiema 

określonymi datami i godzinami.  Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, wcześniejsza od 

daty bieżącej. 

Panel sterowania 
Panel sterowania umożliwia szybki przegląd wykresów większości często używanych raportów: Bieżąca 
aktywność, Wpisy na forum, Przesłane quizy oraz Przesłane zadania. Dzięki wykresom nauczyciel może 
szybko sprawdzić, jaki jest poziom aktywności w kursie. 

Wpisy na forum 
Raport Wpisy na forum umożliwia szybki wgląd w użytkowanie każdego forum w kursie, zapewniający listę 

studentów oraz liczbę wpisów, których dokonali w każdym z forów. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Forum: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego forum  
• w kursie. 
• Ostatni dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących forów, 

w których dodano ostatni post po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz 
pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, 
wcześniejsza od daty bieżącej. 

 

Wpisy do słownika pojęć 
Raport Wpisy do słownika pojęć umożliwia szybki wgląd w użytkowanie każdego słownika pojęć w kursie, 
zapewniający listę studentów oraz liczbę wpisów, których dokonali w każdym ze słowników. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Słownik pojęć: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego 
słownika pojęć w kursie. 

• Ostatni dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących słowników 
pojęć, w których ostatni wpis pojawił się po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz 
pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, 
wcześniejsza od daty bieżącej. 
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Wymaga oceny 
Raport Wymaga oceny to szybka lista wszystkich aktywności w kursie, które wymagają oceny przez nauczyciela. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 
aktywności w kursie. 

• Typ aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących wybranego 
rodzaju aktywności w kursie. 

Efekty kształcenia 
Raport Efekty kształcenia to prosta lista ewaluacji efektów kształcenia wszystkich studentów, uwzględniająca 
każdą aktywność przypisaną do efektu kształcenia. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 
aktywności w kursie. 

• Ocenione dnia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących aktywności, które 
zostały ocenione po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy dwiema 
określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, wcześniejsza od 
daty bieżącej. 

Przesłane quizy 
Raport Przesłane quizy umożliwia szybki wgląd we wszystkie podejścia studentów do każdego z quizów  
w kursie, wraz z oceną za każde podejście oraz oceną końcową. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Quiz: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego quizu w kursie. 
• Znacznik czasu podejścia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących quizów, 

w których brano udział po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 
dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, 
wcześniejsza od daty bieżącej. 
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Bieżąca aktywność 
Raport Bieżąca aktywność zapewnia podgląd wszystkich aktywności wszystkich studentów w kursie. Forma 
graficzna tego raportu to wykres korzystania z kursu przez wszystkich studentów w danym kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 
aktywności w kursie. 

• Znacznik czasu: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących aktywności 
użytkowników, które zostały zarejestrowane po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną 
oraz pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus 
siedem dni, wcześniejsza od daty bieżącej. 

Wykaz 
Raport Wykaz umożliwia szybki podgląd wszystkich użytkowników, którzy zapisali się na kurs wraz z ostatnią 
datą uzyskania przez nich dostępu do kursu. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
Wykaz różni się od pozostałych raportów kursu, ponieważ obsługuje tylko następujący filtr: 

• Ostatni dostęp: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do użytkowników, których ostatnia aktywność 
w kursie została zarejestrowana po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz 
pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, 
wcześniejsza od daty bieżącej. 

SCORMy 
Raport SCORMy zapewnia listę wszystkich pakietów SCORM oraz SCO w tych pakietach w kursie, do których 

wchodzili studenci. Raport uwzględnia podejście, czas podejścia oraz stopień za SCO. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Pakiet SCORM: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego 
pakietu SCORM w kursie. 

• Ostatni dostęp: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących pakietów SCORM, 
do których wchodzono po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 
dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, 
wcześniejsza od daty bieżącej. 
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Wpisy do Wiki 
Raport Wpisy do Wiki umożliwia szybki wgląd w użytkowanie każdego pliku Wiki w kursie, zapewniający listę 

studentów oraz liczbę wpisów, których dokonali w każdym z plików Wiki. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W raporcie Wpisy do Wiki nie stosuje się filtra Kategoria ocen, tylko następujące filtry: 
• Wiki: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego pliku Wiki w kursie. 
• Ostatni dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących plików Wiki 

w kursie, do których istnieje wpis dodany po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną 
oraz pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus 
siedem dni, wcześniejsza od daty bieżącej. 

 

Raporty zależności 

Raporty zależności umożliwiają porównanie ocen w kursie z poziomem zaangażowania w aktywności w kursie. 

Raport ocen z aktywności na tle zaangażowania 
Ten raport uwzględnia wyniki studenta w różnych aktywnościach w kursie. Średnia ocena za aktywność jest 
pokazana w formie wykresu słupkowego. Po umieszczeniu kursora nad wykresem zostanie wyświetlona liczba 
wyświetleń i wpisów (zaangażowanie) w kontekście oceny. 

Ten raport można wyświetlać w kilku różnych kontekstach z różnymi wynikami. 

FILTRY RAPORTU 
W raporcie można zastosować następujące filtry: 

• Grupa: ogranicza wyniki do określonej grupy użytkowników 

• Kategoria ocen: ogranicza wyświetlane aktywności do określonej kategorii oceny 

• Sekcje: ogranicza wyświetlane aktywności do określonej sekcji (tygodnia, tematu lub folderu) 

• Użytkownik: ogranicza raport do danych na temat wybranego użytkownika 

• Rozkład ocen: ogranicza pokazane oceny do wartości większej niż podana liczba oraz mniejszej niż 

podana liczba 

• Aktywności do wyświetlenia: ogranicza pokazane aktywności do ocenionych lub wszystkich aktywności 

w kursie 
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Raport zaangażowania studentów na tle rozkładu ocen 
Ten raport pokazuje, jak duże było zaangażowanie studenta w rozkładzie oceny (np. ile wyświetleń/wpisów jest 

generowanych przez studentów z ocenami na poziomie 50–60%; ile wyświetleń/wpisów jest generowanych 

przez studentów z ocenami na poziomie 90–100%?). 

FILTRY RAPORTU 
W raporcie można zastosować następujące filtry: 

• Grupa: ogranicza wyniki do określonej grupy użytkowników 

• Użytkownik: ogranicza raport do danych na temat wybranego użytkownika 

• Zakres dat: wyświetla dane dotyczące wyświetleń/wpisów, które miały miejsce w określonym przedziale 

czasu 

• Widok do wyświetlenia: określa, jakie dane są wyświetlane 

• Widoki — widoki aktywności 

• Wpisy — wpisy związane z aktywnością 

Raport Trendy zaangażowania studentów 
W tym raporcie można znaleźć dane na temat łącznej liczby wyświetleń i wpisów użytkowników w danym 

zakresie czasu. W ten sposób można zobaczyć, czy studenci aktywnie uczestniczą w kursie. 

FILTRY RAPORTU 
W raporcie można zastosować następujące filtry: 

• Grupa: ogranicza wyniki raportu do określonej grupy użytkowników 

• Użytkownik: ogranicza raport do danych na temat wybranego użytkownika 

• Zakres dat: wyświetla dane dotyczące wyświetleń i wpisów w kursie, które miały miejsce w określonym 

przedziale czasowym 

• Widok do wyświetlenia: określa, jakie dane są wyświetlane 

• Widoki — widoki aktywności 

• Wpisy — wpisy związane z aktywnością 

Raport Oceny studentów na tle zaangażowania 
Raport pokazuje ocenę studenta za aktywność, kurs lub kilka kursów. Ocena sumaryczna studenta jest 

przedstawiona na wykresie słupkowym. Po umieszczeniu kursora nad wykresem zostanie wyświetlona liczba 

wyświetleń i wpisów (zaangażowanie) w kontekście oceny. 

Ten raport można wyświetlać w kilku różnych kontekstach z różnymi wynikami. 
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FILTRY RAPORTU 
W raporcie można zastosować następujące filtry: 

• Grupa: ogranicza wyniki do określonej grupy użytkowników 

• Kategoria ocen: ogranicza wyświetlane aktywności do określonej kategorii oceny 

• Sekcje: ogranicza wyświetlane aktywności do określonej sekcji (tygodnia, tematu lub folderu) 

• Aktywności: ogranicza raport do danych na temat wybranej aktywności 

• Rozkład ocen: ogranicza pokazane oceny do wartości większej niż podana liczba oraz mniejszej niż 

podana liczba 

 

Raporty wyjątków 

Raporty z wyjątków są używane przez nauczycieli w celu śledzenia, którzy studenci nie zajmują się 

aktywnościami w ramach kursu i być może potrzebują pomocy. Te raporty dotyczą głównie studentów, 

w przypadku których brakuje informacji. Na przykład tych, którzy nie publikowali wpisów na forach ani w wiki. 

Wspólne filtry 
Poniżej wyszczególniono wspólne filtry dostępne w przypadku wszystkich raportów z kursu: 

• Kategoria ocen: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie tylko do danych dotyczących zestawu 

aktywności, które są objęte określoną kategorią ocen w dzienniku ocen kursu. Opcja Kategoria kursu 

w menu rozwijanym odnosi się do ogólnej kategorii oceny w kursie. Aby uzyskać dostęp do tego filtra 

z poziomu strony głównej, należy włączyć filtr Kurs. 
• Sekcje: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących aktywności w określonej 

części kursu. W zależności od formatu kursu sekcja odnosi się do tematu, tygodnia lub folderu. Aby 
uzyskać dostęp do tego filtra z poziomu strony głównej, należy włączyć filtr Kurs. 

• Grupa: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących zestawu użytkowników 
w ramach grupy w kursie. Aby uzyskać dostęp do tego filtra z poziomu strony głównej, należy włączyć filtr Kurs. 

• Użytkownik: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego 
użytkownika w kursie. 

Oceny z aktywności 
Raport Oceny z aktywności zapewnia nauczycielowi listę wszystkich użytkowników oraz aktywności, za które 
nie otrzymali jeszcze oceny. Ten raport uwzględnia tylko te aktywności, które można ocenić. 
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FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 

aktywności w kursie. 

• Typ aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących wybranego 

rodzaju aktywności. 

Wyświetlenia aktywności 
Raport Wyświetlenia aktywności umożliwia nauczycielowi wgląd we wszystkie aktywności w kursie, których 

student nie wyświetlił przynajmniej raz. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 

aktywności w kursie. 

• Ostatnio wyświetlane: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących aktywności 

w kursie, których użytkownik nie wyświetlał po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną 

oraz pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus 

siedem dni, wcześniejsza od daty bieżącej. 

Przesłane zadania 
Raport Przesłane zadania zapewnia nauczycielowi przegląd wszystkich zadań w kursie, do których student nie 

złożył pracy. 

FILTRY SPECYFICZNE DLA RAPORTU 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Zadanie: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego zadania 
w kursie. 

• Termin: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących zadań w kursie, których 
termin oddania upływa po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 
określonymi dwiema datami i godzinami. 

• Data złożenia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących zadań, do których 
użytkownik nie przesłał prac po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 
dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, 
wcześniejsza od daty bieżącej. 
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Wpisy na forum 
Raport Wpisy na forum zapewnia nauczycielowi listę wszystkich użytkowników oraz forów, na których nie 
publikowali wpisów. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W tym raporcie można zastosować następujące filtry: 

• Forum: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego forum w kursie. 
• Ostatni dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących forów, na 

których użytkownik nie opublikował wpisów po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną 
oraz pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus 
siedem dni, wcześniejsza od daty bieżącej. 

Wpisy do słownika pojęć 
Raport Wpisy do słownika pojęć zapewnia nauczycielowi szybki przegląd wszystkich użytkowników, którzy nie 
wprowadzili wpisów do słownika pojęć w kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Słownik pojęć: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego 
słownika pojęć w kursie. 

• Ostatni dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących słowników 
pojęć, w których użytkownik nie dodawał wpisów po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą 
I godziną oraz pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza 
minus siedem dni, wcześniejsza od daty bieżącej. 

Efekty kształcenia 
Raport Efekty kształcenia zapewnia nauczycielowi listę studentów, którzy nie uzyskali wymaganych efektów 
kształcenia w kursie. 

FILTRY SPECYFICZNE DLA RAPORTU 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 
aktywności w kursie. 

• Ocenione dnia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących aktywności, które 
zostały ocenione po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy dwiema 
określonymi datami i godzinami. 
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Przesłane quizy 
Raport Przesłane quizy zapewnia nauczycielowi listę studentów, którzy nie brali udziału w quizach w kursie. 

FILTRY SPECYFICZNE DLA RAPORTU 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Quiz: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego quizu w kursie. 

• Znacznik czasu podejścia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących quizów, 

w których użytkownik nie uczestniczył po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz 

pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, 

wcześniejsza od daty bieżącej. 

SCORMy 
Raport SCORMy zapewnia nauczycielowi listę studentów, którzy nie brali udziału w SCORMach w kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Pakiet SCORM: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego 

pakietu SCORM w kursie. 

• Ostatni dostęp: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących SCORMów, do 

których użytkownik nie uzyskiwał dostępu po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną 

oraz pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus 

siedem dni, wcześniejsza od daty bieżącej. 

Wpisy do Wiki 
Raport Wpisy do Wiki zapewnia nauczycielowi listę studentów, którzy nie publikowali wpisów Wiki w kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W raporcie Wpisy do Wiki nie stosuje się filtra Kategoria ocen , tylko następujące filtry: 

• Wiki: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego pliku Wiki 

w kursie. 

• Ostatni dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących plików Wiki, 

w których użytkownik nie dodawał wpisów po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną 

oraz pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus 

siedem dni, wcześniejsza od daty bieżącej. 
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Raporty wyświetleń przez studentów 

Nauczyciele korzystają z tych raportów, aby wyświetlić, jakie aktywności poszczególni studenci podejmują 

w kursie oraz aby poznać indywidualne postępy studentów. Te raporty mają wyjątkowy interfejs, dzięki któremu 

można się skoncentrować na konkretnym studencie oraz szybko przechodzić pomiędzy studentami. 

Wspólne filtry 
Poniżej wyszczególniono wspólne filtry dostępne w przypadku wszystkich raportów z kursu: 

• Kategoria ocen: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie tylko do danych dotyczących zestawu 

aktywności, które są objęte określoną kategorią ocen w dzienniku ocen kursu. Opcja Kategoria kursu  

• w menu rozwijanym odnosi się do ogólnej kategorii oceny w kursie. Aby uzyskać dostęp do tego filtra 

z poziomu strony głównej, należy włączyć filtr Kurs. 

• Sekcje: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących aktywności w określonej 

części kursu. W zależności od rodzaju kursu sekcja odnosi się do tematu, tygodnia lub folderu. Aby 

uzyskać dostęp do tego filtra z poziomu strony głównej, należy włączyć filtr Kurs. 

 

Raporty wyświetleń przez studentów są ponadto wyposażone w element nawigacji w prawym górnym rogu 

raportu. Nawigacja umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy użytkownikami w kursie w celu wyświetlenia 

dotyczących ich informacji w raporcie. Aby powrócić do raportu poprzedniego użytkownika na liście, kliknij 

łącze  Poprzedni użytkownik. Aby przejść do raportu kolejnego użytkownika kursu, kliknij łącze  Następny 

użytkownik. można także skorzystać z menu rozwijanego, aby przejść do określonego użytkownika w kursie. 

Podczas przechodzenia pomiędzy użytkownikami filtry raportu pozostają takie same dla każdego użytkownika, 

zapewniając szybki przegląd takich samych danych w przypadku każdego z nich, co umożliwia porównanie 

podobnych elementów. 

Oceny z aktywności 
Raport Oceny z aktywności zapewnia uproszczony wgląd w oceny wybranego użytkownika za aktywności w kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 
aktywności w kursie. 

• Typ aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących wybranego 
rodzaju aktywności w kursie. 
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Wyświetlenia aktywności 
Raport Wyświetlenia aktywności umożliwia szybki wgląd w liczbę wyświetleń przez użytkownika każdej 
aktywności w kursie. Dzięki temu nauczyciel może sprawdzić, jakie zasoby i aktywności w kursie są 
najpopularniejsze lub najczęściej używane przez danego użytkownika. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 
aktywności w kursie. 

• Ostatnio wyświetlane: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących aktywności 
w kursie, które użytkownik wyświetlał ostatni raz po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą 
I godziną oraz pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza 
minus siedem dni, wcześniejsza od daty bieżącej. 

Przesłane zadania 
Raport Przesłane zadania zapewnia nauczycielowi podgląd wszystkich przesłanych przez studenta zadań w kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Zadanie: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego zadania 

w kursie. 

• Termin: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących zadań w kursie, których 

termin oddania upływa po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 

określonymi dwiema datami i godzinami. 

• Data złożenia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących zadań, które zostały 

przesłane po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy dwiema 

określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, wcześniejsza od 

daty bieżącej. 

Wpisy na forum 
Raport Wpisy na forum zapewnia nauczycielowi liczbę postów, które student opublikował w każdym z forów kursu. 
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FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Forum: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego forum 

w kursie. 

• Ostatni dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących forów, 

w których użytkownik dodał wpisy po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz 

pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, 

wcześniejsza od daty bieżącej. 

Wpisy do słownika pojęć 
Raport Wpisy do słownika pojęć pozwala nauczycielowi sprawdzić liczbę wpisów, które student opublikował 

w każdym ze słowników pojęć kursu. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Słownik pojęć: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego 

słownika pojęć w kursie. 

• Ostatni dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących słowników 

pojęć, w których użytkownik dodał wpisy po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną 

oraz pomiędzy dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus 

siedem dni, wcześniejsza od daty bieżącej. 

Efekty kształcenia 
Raport Efekty kształcenia zapewnia nauczycielowi wgląd w ocenę efektu kształcenia studenta za aktywność 

w kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 

aktywności w kursie. 

• Ocenione dnia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących aktywności, które 

zostały ocenione po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy dwiema 

określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, wcześniejsza od 

daty bieżącej. 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
36 
 

Przesłane quizy 
Raport Przesłane quizy dostarcza nauczycielowi danych na temat podejść studenta do quizów w kursie wraz 

z ocenami. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Quiz: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego quizu w kursie. 

• Znacznik czasu podejścia: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących podejść 

do quizu, które miały miejsce po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 

dwiema określonymi datami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, wcześniejsza od 

daty bieżącej. 

Bieżąca aktywność 
Raport Bieżąca aktywność dostarcza nauczycielowi informacje na temat ostatniej aktywności studenta w kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Aktywności: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej 
aktywności w kursie. 

• Znacznik czasu: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących aktywności, które miały 
miejsce po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy dwiema określonymi 
datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, wcześniejsza od daty bieżącej. 

SCORMy 
Raport SCORMy zapewnia nauczycielowi podgląd wszystkich podejść do SCORM i SCO wykonanych przez 

studenta w kursie. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Pakiet SCORM: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego 
pakietu SCORM w kursie. 

• Ostatni dostęp: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących pakietów SCORM, 
do których wchodzono po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 
dwiema określonymi datami i godzinami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, 
wcześniejsza od daty bieżącej. 
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Wpisy do Wiki 
Raport Wpisy do Wiki pojęć pozwala nauczycielowi sprawdzić liczbę wpisów, które student opublikował 
w każdym z plików Wiki kursu. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W raporcie do Wiki nie stosuje się filtra Kategoria ocen, tylko następujące filtry: 
• Wiki: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego pliku Wiki w kursie. 
• Ostatni dodany wpis: ustawienie tego filtra zawęża wyniki raportu do danych dotyczących Wiki, w których 

użytkownik dodał wpisy po określonej dacie i godzinie, przed określoną datą i godziną oraz pomiędzy 
dwiema określonymi datami. Ustawienie domyślne: data jutrzejsza minus siedem dni, wcześniejsza od 
daty bieżącej. 

Raporty porównawcze 

Raporty porównawcze pomagają nauczycielowi oraz innym menedżerom kursu skupić się na porównaniu 

kursów, aktywności w kursach oraz wynikach studentów w ich kursach. 

Podsumowania kursu 
Raport Podsumowanie kursu umożliwia administratorom, instruktorom i studentom porównanie podsumowania 

danych z różnych kursów. Dane dostępne w tych raportach obejmują kolumny tabeli z kategorią kursu, kursem, 

oceną, ukończeniem, liczbą akcji z zakresu zaangażowania oraz próbką aktywności. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Kurs: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego kursu. 

• Kategoria: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej kategorii. 

Podsumowanie informacji o uczestnikach 
Raport Podsumowanie informacji o uczestnikach umożliwia administratorom i instruktorom porównanie 

określonych użytkowników w kontekście strony lub kursu. Dane dostępne w tych raportach obejmują kolumny 

tabeli z uczestnikami kursu, kategorią kursu, kursem, oceną, ukończeniem, liczbą akcji z zakresu 

zaangażowania oraz próbką aktywności. 
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FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Uczestnicy: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego 

uczestnika. 

• Kohorty: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej kohorty. 

Porównanie uczestników  
Raport Porównanie uczestników umożliwia administratorom i instruktorom porównanie danych różnych 

uczestników w jednym kursie. Do tego raportu można uzyskać dostęp tylko z poziomu kursu. Dane dostępne 

w tych raportach obejmują kolumny tabeli z uczestnikami kursu, aktywnością, kursem, oceną, ukończeniem, 

liczbą akcji z zakresu zaangażowania oraz próbkami aktywności. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Uczestnicy: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego 

uczestnika kursu. 

• Kohorty: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej kohorty. 

Porównanie aktywności 
Raport Porównanie aktywności umożliwia administratorom i instruktorom porównanie danych dotyczących 

różnych aktywności w kursie. Tak jak w przypadku raportu Porównanie uczestników do tego raportu można 

przejść tylko z poziomu kursu. Dane dostępne w tych raportach obejmują kolumny tabeli z aktywnością, 

uczestnikiem, oceną, ukończeniem oraz zaangażowaniem. 

FILTRY DOSTĘPNE W TYM RAPORCIE 
W przypadku tego raportu są dostępne następujące filtry: 

• Kurs: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonego kursu. 

• Kategoria: ustawienie tego filtra zawęża wyniki w raporcie do danych dotyczących określonej kategorii. 
 

Przegląd modułu Personalized Learning Designer 

Moduł Personalized Learning Designer (PLD) oferuje instruktorom możliwość tworzenia i modyfikowania jednej 

lub większej liczby „reguł” w kursie. Reguły powodują włączanie zdarzeń w kursie, w przypadku których moduł 

Joule automatycznie wykonuje określone działania. 
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Instruktorzy mogą utworzyć wiele reguł, które będą pomagać im w pracy. Na przykład można utworzyć regułę, 

która będzie wyszukiwała „niepokojące” oceny i wysyłała wiadomości do ważnych w życiu studenta osób. 

Reguła może również zachęcać studenta do poprawy, czuwając nad ukończeniem aktywności. Instruktor ma do 

dyspozycji wiele możliwości łączenia różnych zdarzeń, warunków oraz działań w kursie za pomocą reguł. 

Scenariusze wykorzystania modułu Personalized Learning Designer 

• Gdy Andrzej uzyska wynik 55% w quizie, otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z kilkoma sugestiami 

od swojego instruktora. 

• Bartek przesyła quiz, który jest automatycznie oceniany. Otrzymał ocenę „D” i zostaje automatycznie 

przekierowany do lekcji z dodatkowymi materiałami na ten temat. 

• Profesor Saturn przeczytała wiele artykułów na temat wzmocnienia pozytywnego. W trakcie wakacji 

utworzyła liczne reguły, które wysyłają pozytywne wiadomości do jej studentów, gdy ich działania i oceny 

są zgodne z ustalonymi przez nią kryteriami. 

• Dziekan Srogi utworzył zniechęcający plik PDF, w którym opisał jakie środki dyscyplinarne zostaną 

zastosowane w przypadku osób dokonujących plagiatu. Od tej pory za każdym razem, gdy studenci składają 

prace końcowe, zostają przekierowani do zasobu kursu, który wymusza automatyczne pobranie tego pliku. 

• Janek bierze udział w kursie, który rozpoczyna się i kończy kilka razy w ciągu roku. Każdy kolejny element 

kursu będzie dostępny wyłącznie po uprzednim zaliczeniu elementu poprzedniego. Gdy Janek nie 

uzyskuje zadowalających rezultatów, dostaje do wykonania kolejne aktywności dotyczące tego samego 

tematu. Gdy zaliczy dany element, może przejść do kolejnego obszaru tematycznego. 

• Bartek, Andrzej i Janek uczestniczą w tych samych zajęciach z ekonomii, ale gdy logują się w kursie, 

widzą inne aktywności. Dzieje się tak dlatego, że zostały im automatycznie udostępnione różne zasoby, 

w oparciu o poprzednie i bieżące recenzje. 

 

Dokumentacja modułu Personalized Learning Designer dla studenta 

Studenci kursu nigdy nie widzą reguł, ale są odbiorcami działań wykonywanych przez reguły. 

Poniżej znajduje się lista działań, jakie można odebrać z modułu Personalized Learning Designer: 

• Alert: w przeglądarce kursu zostanie wyświetlony komunikat, który wymaga Twojej reakcji, zanim będziesz 

mógł/mogła przejść dalej. 

• E-mail: do Twojej skrzynki odbiorczej została wysłana spersonalizowana wiadomość e-mail dotycząca kursu. 

• Przejdź do aktywności: nastąpi automatyczne przekierowanie do innego zasobu lub aktywności w kursie. 

• Przejdź do adresu URL: nastąpi przekierowanie do określonego adresu URL. 
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• Kody udostępniania: można wyświetlać (lub utracić uprawnienia do wyświetlania) określoną zawartość 

kursu, która jest oznaczona określonym kodem udostępniania. 

• Dodaj/usuń użytkownika z grupy: konto może zostać dodane lub usunięte z określonych grup kursu 

w zależności od Twojej interakcji w kursie. 

 

Dokumentacja modułu Personalized Learning Designer dla nauczycieli 

Moduł Personalized Learning Designer (PLD) jest dostępny za pośrednictwem bloku Ustawienia. 
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Można do niego również przejść w trybie edycji, klikając ikonę PLD. 

Obydwa działania prowadzą do strony podsumowania Reguły. 

Strona podsumowania Reguły 
Na stronie Reguły wymienione są wszystkie istniejące reguły. Można je filtrować za pomocą menu rozwijanych 
znajdujących się u góry. Pierwsze menu filtruje reguły według jednej lub wszystkich aktywności. Drugie menu 
filtruje według typu zdarzenia, które jest sprawdzane (np. Ukończenie aktywności, Oceny z aktywności, 
Wyświetlenia aktywności) przez regułę. 
Istniejące reguły można edytować lub usuwać, klikając ikonę podobną do koła zębatego. 

Aby utworzyć nową regułę, należy kliknąć przycisk Dodaj regułę. 

Przykłady reguł 
• W momencie wyświetlenia quizu, do którego uczestnik nie przeczytał lekcji, zostanie wyświetlony alert 

informujący o konieczności przeczytania lekcji przed wzięciem udziału w quizie. 
• Jeśli student prześle quiz i otrzyma ocenę niższą niż 70%, zostanie udostępniony dodatkowy materiał oraz 

informacja o możliwości wyświetlenia tego zasobu. 
• Jeśli student prześle quiz i ocena będzie wyższa lub równa 90%, zostanie udostępniona kolejna lekcja. 
• Jeśli student prześle quiz, a ocena będzie niższa niż 50%, do nauczyciela danego kursu zostanie wysłana 

wiadomość e-mail informująca o ewentualnej konieczności podjęcia działania. 
• W momencie wyświetlania forum zostanie wyświetlony alert z instrukcjami, które chcesz, aby student 

koniecznie przeczytał. 

Utwórz/edytuj regułę 
Określ zdarzenia, warunki i działania dotyczące reguły, otwierając powiązane zakładki. 

Zakładka Zdarzenie 
Zdarzenia określają, kiedy reguła zostanie włączona. Jeśli użytkownik spowoduje włączenie określonych 
zdarzeń i zostaną spełnione warunki, zostaną uruchomione działania. 

Aby dodać zdarzenie, należy wybrać co najmniej zdarzenie oraz typ aktywności, a następnie kliknąć przycisk  Dodaj. 
Dostępne są niżej wymienione typy zdarzeń. Pamiętaj, że nie wszystkie rodzaje zdarzeń można zastosować do 
wszystkich typów aktywności i zasobów. 

• Aktywność ukończona: zdarzenie uruchamiane, gdy aktywność zostanie oznaczona jako ukończona 
w oparciu o skonfigurowane wcześniej kryteria ukończenia. Wymaga włączenia funkcji śledzenia 
ukończenia na stronie domowej modułu Joule oraz w kursie. 

• Aktywność oceniona: uruchamiane, gdy do aktywności została przypisana ocena. Zdarzenie może 
zostać wywołane automatycznie (po przesłaniu quizu) lub ręcznie (po wpisaniu oceny przez nauczyciela). 
Pamiętaj, że użytkownik wywołujący zdarzenie (np. nauczyciel) może być inny niż odbiorca oceny. 
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• Aktywność wyświetlona: uruchamiane w momencie wyświetlenia aktywności lub zasobu. Reguła 
Wyświetlono aktywność zostanie uruchomiona na przykład, gdy student kliknie quiz. 

• Wysłano do oceny quiz lub zadanie: uruchamiane, gdy zostanie przesłany quiz lub zdanie (np. gdy 
użytkownik ukończy zadanie lub gdy kliknie przycisk Prześlij w quizie). Można jej używać, aby udostępniać 
materiały, nie czekając na ręczną ocenę elementów. 

• Odpowiedź na forum: uruchamiane, gdy użytkownik odpowie na temat na forum lub odpowiedź innego 
użytkownika na jeden z tematów na forum. 

• Wpis w temacie na forum: uruchamiane, gdy użytkownik opublikuje nowy temat na forum. 
• Dodano użytkownika do grupy: uruchamiane, gdy użytkownik zostanie dodany do grupy za pomocą 

jednej z następujących metod: automatycznie przez inną regułę modułu Personalized Learning Designer, 
automatycznie przez moduł Conduit lub ręcznie. 

• Usunięto użytkownika z grupy: uruchamiane, gdy użytkownik zostanie usunięty z grupy za pomocą 
jednej z następujących metod: automatycznie przez inną regułę modułu Personalized Learning Designer, 
automatycznie przez moduł Conduit lub ręcznie. 

• Wprowadzono kurs: uruchamiane, gdy użytkownik wejdzie do kursu po raz pierwszy danego dnia. 
Opuszczenie kursu w celu odwiedzenia innych kursów i stron w module Joule spowoduje zresetowanie tej reguły. 

• Zmieniono ocenę z kursu: uruchamiane, gdy w dzienniku ocen zostanie zmienione podsumowanie kursu 
(zazwyczaj ze względu na nową ocenę za aktywność). 

• Określona data i godzina: uruchamiane przy określonej dacie i godzinie. Tę datę można ustawić 
w przyszłości, tak aby sprawdzić warunki w danym momencie. To zdarzenie nie jest uruchamiane przez 
żadną aktywność. 

• Zdarzenie cykliczne: uruchamiane przy określonych datach i godzinach. To zdarzenie można ustawić, tak 
aby było uruchamiane codziennie, raz w tygodniu lub o określonej porze dnia. 

 

 

Zdarzenia Zmieniono ocenę z kursu oraz Aktywność należy używać odpowiednio z działaniami Kurs I Aktywność. 

Zakładka Warunek (opcjonalna) 
Warunek określa, czy działanie zostanie uruchomione, gdy nastąpi zdarzenie. Jeśli nie określono warunków, 
działania będą zawsze uruchamiane, gdy nastąpi zdarzenie. 

Aby dodać warunek, należy wybrać typ warunku, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlone 
okno dialogowe, w którym można określić dodatkową konfigurację. 
Dostępne są następujące rodzaje warunków: 

• Wyświetlono aktywność: sprawdza, czy aktywność lub zasób były wyświetlane przez użytkownika, który 
uruchomił regułę. 

• Ukończono aktywność: sprawdza, czy aktywność została oznaczona jako ukończona w przypadku użytkownika, 
który uruchomił regułę. Wymaga włączenia funkcji śledzenia ukończenia na stronie domowej oraz w kursie. 
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• Zakres ocen za aktywność: sprawdza, czy ocena za aktywność mieści się w określonych granicach. 
W przypadku aktywności, które dopuszczają wiele przesłanych zadań, użyta ocena to ogólna ocena za 
aktywność. Niekoniecznie jest to ocena za najnowszą przesłaną pracę. 

• Sprawdzanie roli użytkownika: sprawdza, czy użytkownik, który uruchomił zdarzenie, ma przypisaną 
odpowiednią rolę. Ten warunek może być przydatny, aby zapobiec uruchamianiu niektórych reguł przez 
nauczycieli. 

• Sprawdzanie członkostwa w grupie: sprawdza, czy użytkownik należy do określonej grupy. 
• Zmieniono ocenę z kursu: sprawdza, czy ocena z kursu mieści się w podanym zakresie. 
• Logowanie do kursu: sprawdza, czy użytkownik logował się do kursu w ciągu określonej liczby dni. 
• Sprawdzanie daty: sprawdza, czy zdarzenie ma miejsce przed lub po określonej dacie. 

Zakładka Działanie 
Działania są wykonywane, jeśli ma miejsce zdarzenie oraz są spełnione ustalone warunki. 

Aby dodać działanie, należy wybrać typ działania i kliknąć przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlone okno 
dialogowe, w którym można określić dodatkową konfigurację. 
Dostępne są następujące rodzaje działań: 

• Wyświetl alert: użytkownik, który uruchomi tę funkcję, zobaczy określony tekst w standardowym oknie 
powiadomień skryptu JavaScript w przeglądarce. Aby kontynuować, użytkownik musi zatwierdzić alert. 

• Wyślij e-mail: serwer strony wyśle wiadomość e-mail z określonymi parametrami konfiguracji. 
• Przejdź do aktywności: kieruje użytkownika bezpośrednio do określonej aktywności lub zasobu w kursie. 
• Przejdź do adresu URL: kieruje użytkownika do innej strony internetowej (lub nawet strony kursu lub 

strony modułu) określonej w adresie URL. 
• Odblokuj kod udostępniania: udostępnia całą zawartość chronioną podanym kodem udostępniania 

użytkownikowi, który uruchomił tę regułę. 
• Zablokuj kod udostępniania: blokuje dostęp do całej zawartości chronionej podanym kodem 

użytkownikowi, który uruchomił tę regułę. 
• Dodaj użytkownika do grupy: dodaje użytkownika do określonej grupy kursu. 
• Usuń użytkownika z grupy: usuwa użytkownika z określonej grupy kursu. 

Przykłady reguł w module Personalized Learning Designer 

Wyślij wiadomość e-mail, gdy określona aktywność zostanie ukończona 
1. Wybierz Ukończenie aktywności jako zdarzenie uruchamiające regułę. 
2. Wybierz rodzaj aktywności, którą monitorujesz (np. Zadanie). 
3. Wybierz określoną aktywność, którą monitorujesz (np. Quiz podsumowujący). 
4. Wybierz Wyślij wiadomość e-mail jako zdarzenie w przypadku działania. 
5. Dodaj Kreatora działań jako odbiorcę. 
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6. Utwórz wiadomość e-mail z Kreatorem działania jako odbiorcą. W treści wiadomości wprowadź tekst 
podobny do następującego: „Skrót wiadomości: ((student_firstname)) ((student_lastname)) właśnie 
ukończył/ukończyła aktywność ((activity_name))”. 

Wyślij wiadomość e-mail po ocenie aktywności 
1. Wybierz Oceniono aktywność jako zdarzenie uruchamiające regułę. 
2. Wybierz aktywność, którą można ocenić (np. Zadanie). 
3. Wybierz raczej Dowolny typ niż określone zadanie. 
4. Wybierz inną aktywność, którą można ocenić (np. Quiz). 
5. Wybierz raczej Dowolny typ niż określony quiz. 
6. Utwórz wiadomość e-mail jako zdarzenie w przypadku działania. 
7. Dodaj Kreatora działania i Studenta jako odbiorców. 
8. W treści wiadomości wpisz tekst podobny do poniższego: „Witaj, ((student_firstname))! Aktywność 

((activity_name)) została oceniona. Twój wynik to: ((grade_percent_raw))”. 

Spersonalizowane powitanie w przypadku wyświetlenia aktywności 
1. Wybierz Wyświetlenia aktywności jako zdarzenie uruchamiające regułę. 
2. Wybierz Stronę jako rodzaj aktywności, która uruchomi zdarzenie. 
3. Wybierz Cele kursu jako zdarzenie uruchamiające regułę. 
4. Wybierz Wyświetl alert jako rodzaj działania. 
5. Utwórz wiadomość jako zdarzenie w przypadku działania. 
6. W treści wiadomości wpisz tekst podobny do poniższego: „Witaj, ((student_firstname))! Dziękuję za 

wyświetlenie aktywności ((activity_name)), ponieważ będzie ona kluczowym elementem egzaminu 15 stycznia”. 

Wyślij wiadomość e-mail informującą o dodaniu studenta do grupy 
1. Wybierz Dodano użytkownika do grupy jako zdarzenie uruchamiające regułę. 
2. Wybierz określoną grupę (np. Laboratorium, sekcja C). 
3. Utwórz wiadomość e-mail jako zdarzenie w przypadku działania. 
4. Dodaj Kreatora działań jako odbiorcę. 
5. W treści wiadomości e-mail wpisz tekst podobny do poniższego: „Witaj! ((student_firstname)) 

((student_lastname)) dołączył/dołączyła do grupy Laboratorium, sekcja C”. 

Wyślij wiadomość e-mail informującą o usunięciu studenta z grupy 
1. Wybierz Usunięto użytkownika z grupy jako zdarzenie uruchamiające regułę. 

2. Wybierz określoną grupę (np. Laboratorium, sekcja H). 

3. Utwórz wiadomość e-mail jako zdarzenie w przypadku działania. 

4. Dodaj Kreatora działań jako odbiorcę. 

5. W treści wiadomości e-mail wpisz tekst podobny do poniższego: „Witaj! ((student_firstname)) 

((student_lastname)) został usunięty/została usunięta z grupy Laboratorium, sekcja H”. 
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Powitaj studenta z powrotem na kursie 
1. Wybierz Wyświetlono kurs jako zdarzenie uruchamiające regułę. 

2. Wybierz Wyświetl alert jako zdarzenie w przypadku działania. 

3. W treści alertu wpisz tekst podobny do poniższego: „Witaj z powrotem na kursie ((student_firstname))!” 

Wyślij wiadomość e-mail po zmianie oceny z kursu 
1. Wybierz Zmieniono ocenę z kursu jako rodzaj działania. 

2. Wybierz Zakres ocen za kurs jako rodzaj warunku. 

3. Wybierz zakres ocen uruchamiający działanie (np. Ocena jest wyższa lub równa 0%, ocena jest niższa niż 

70%). 

4. Wybierz Wyślij wiadomość e-mail jako rodzaj działania. 

5. Dodaj Studenta oraz Kreatora działań jako odbiorców wiadomości e-mail. 

6. W treści wiadomości e-mail wpisz tekst podobny do poniższego: „Witaj! ((student_firstname)) 

((student_lastname)) może obecnie otrzymać ocenę ((course_grade_percent)) z kursu”. 

Użycie opcji Sprawdzanie roli użytkownika jako warunku 
(Scenariusz: chcesz zapobiec uruchamianiu reguły w przypadku nauczycieli). 

1. Użyj opcji Sprawdzanie roli użytkownika jako warunku. 

2. Skonfiguruj użytkownika aktywującego jako użytkownika w roli: „Student”. 

Użycie opcji Sprawdzanie członkostwa w grupie jako warunku 
(Scenariusz: chcesz, aby reguła była zarezerwowana dla określonej grupy studentów). 

1. Użyj opcji Sprawdzanie członkostwa w grupie jako warunku. 

2. Skonfiguruj użytkownika aktywującego jako członka grupy: „Dobre czasy”. 

Używanie opcji Sprawdzanie daty jako warunku 
(Scenariusz: chcesz udostępnić zawartość kursu 7 dni po zapisaniu się studenta). 

1. Wybierz opcję Sprawdzanie daty jako warunek. 

2. Skonfiguruj datę bieżącą jako „po”. 

3. Wybierz opcję Data zapisania się studenta. 

4. Zaznacz pole wyboru „Plus” i wpisz „7” w polu dni. 

5. Wybierz opcję Odblokuj kod udostępniania jako zdarzenie w przypadku działania. 

6. Wpisz „Treść w tygodniu 2” w polu Kod udostępniania (nie zapomnij oznaczyć treści kursu tym samym 

kodem). 
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