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1. Lekcja 
Lekcja służy zarówno do publikacji materiałów, jak i weryfikacji stanu wiedzy uczestników 

kursu. By w pełni wykorzystać jej możliwości, musimy odpowiednio przygotować 

materiały. Lekcję możemy porównać z wieloma pojedynczymi stronami WWW 

połączonymi w jedną spójną całość. Materiał przeznaczony na lekcję dzielimy na 

fragmenty, pojedyncze kolejne ekrany (strony), które będzie widział uczestnik kursu, 

przechodząc przez naszą lekcję. Porcje materiałów powinny być zbliżonej długości 

i stanowić logiczną całość. Ponieważ w ramach lekcji jest również możliwa weryfikacja 

wiedzy, do każdej takiej samodzielnej części możemy przygotować pytanie (lub pytania) 

sprawdzające. W zależności od postępów studenta, albo idzie on do przodu z materiałem, 

albo jest cofany. Nawigacja lekcji może być albo uproszczona ale może też być dużo 

bardziej skomplikowana w zależności od struktury materiału lekcyjnego. 

Lekcję możemy przygotować jako serię stron o liniowej nawigacji, Student będzie wtedy 

przechodził przez kolejne strony aż do końca lekcji. Można jednak opracować strukturę 

nieliniową. W takiej sytuacji przejście do konkretnej strony można uzależnić np. od 

udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie kontrolne. 

  

 



  

Materiały dydaktyczne w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3849/15 

Z G Łukasz Próchnicki 
Opracowanie: Włodzimierz Siwak 
str. 3 

Zespół Szkół Nr 1  
im. Jana Pawła II w Przysusze 
 

 

 

Można też umieścić w lekcji przyciski nawigacyjne kierujące Studenta zgodnie z jego 

zainteresowaniami na odpowiednie strony z treścią. Jest to dobre rozwiązanie pozwalające 

indywidualizować proces kształcenia. Student wybiera wątek, którym aktualnie jest 

zainteresowany w lekcji. 

 

Włączamy tryb edycji kursu (Włącz tryb edycji) i w linku Dodaj aktywność lub zasób wybieramy 

Aktywności/Lekcja. 

 

Wprowadzamy Nazwę lekcji widoczną w kursie oraz jej Opis, który można ukryć, korzystając 

z ustawienia Wyświetl opis na stronie kursu. 
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W zakładce Wygląd opcja Wstaw wyskakujące okienko z plikiem lub stroną WWW — pozwala 

podpiąć do lekcji dodatkowy plik, który powinien się pokazać w wyskakującym okienku 

w momencie uruchomienia lekcji lub objawić się w formie linku Połączone media. 

 

Wskaźnik postępu informuje, ile nam zostało do końca lekcji. Pokazuje, ile procentowo stron 

lekcji jest już za nami. 

Wyświetlaj bieżący wynik w trakcie rozwiązywania lekcji — w przypadku tej aktywności poza 

materiałem teoretycznym publikować możemy również pytania. Jej wyniki możemy śledzić za 

pomocą tej opcji. 

Wyświetl menu — pokazuje listę stron (tablic wątków) i stanowi formę nawigacji po materiałach 

w lekcji. Każdy z elementów menu jest linkiem odsyłającym do kolejnych elementów lekcji, 

z wyłączeniem stron zawierających pytania. Jeżeli lekcja jest oceniana i zawiera strony z 

pytaniami, to menu powinno pozostać ukryte, w przeciwnym razie wybrane strony mogą zostać 

ominięte przez Studenta 

Wyświetla tylko, jeżeli ma wynik większy niż — opcja określająca, kiedy Student zobaczy lewe 

menu. Ustawienie uzależnia widoczność nawigacji lekcji od uzyskania odpowiedniej oceny. 

Pokaz slajdów — po wybraniu tego trybu można wyświetlić lekcję jako pokaz slajdów, z tłem i 

przyciskami. Problem w tym, że nie do końca opcja ta funkcjonuje poprawnie, a problem jej 

działania powraca dość regularnie w kolejnych wersjach platformy. 

Maksymalna liczba odpowiedzi/przejść — to opcja pełniąca dwie funkcje. W przypadku 

pojedynczej strony  określi maksymalną liczbę dopuszczalnych wyjść ze strony, natomiast w 

przypadku strony z pytaniem określi maksymalną liczbę ewentualnych odpowiedzi. Inaczej - jeżeli 
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parametr zostanie ustawiony na 2 (wartość minimalna), to na stronie lekcji Student może 

zobaczyć dwa przyciski nawigacyjne. Jeżeli będziemy dodawać stronę z pytaniem kontrolnym, to 

przy ustawieniu liczby przejść na 2 zobaczymy formularz z miejscem na dwie odpowiedzi. 

Wyświetl domyślną informację zwrotną — wyświetli się, jeżeli nie ustawimy własnej. 

W ustawieniu domyślnym Studenci zobaczą informację w stylu: „To jest prawidłowa odpowiedź” 

lub „To jest nieprawidłowa odpowiedź”. 

 

 

Link do składowej — pozwala wyświetlić po zakończonej lekcji łącze do innej aktywności w kursie. 

Samą aktywność wybieramy z rozwijanej listy w ustawieniach lekcji. 

Zakładka Dostępność umożliwia ustawienie terminów dostępności lekcji. 

Zakładka Kontrola przebiegu lekcji posiada następujące opcje: 

Pozwól studentom na ponowny wgląd w odpowiedzi — umożliwia sprawdzenie udzielonych 

w lekcji odpowiedzi na pytania. Przydatna opcja, pozwalająca słuchaczom uczyć się na własnych 

błędach. 

Udostępnij opcję spróbowania ponownej odpowiedzi na pytania — wywołuje po udzieleniu 

niepoprawnej odpowiedzi przycisk pozwalający na jej zmianę. 

Maksymalna liczba podejść — określamy maksymalną liczbę podejść do odpowiedzi na 

jakiekolwiek pytanie umieszczone w lekcji. 
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W zakładce Ocena decydujemy, czy aktywność będzie oceniana.  

Lekcja ćwiczeniowa — jeżeli lekcja jest ustawiona jako praktyka, to nie będzie pokazywany 

dzienniczek ocen. W samej lekcji na jej zakończenie widzimy jednak, jaki wynik osiągnęliśmy, 

odpowiadając na pytania. 

Punktacja za pytanie — pozwala ustalać liczbę punktów dla każdej odpowiedzi w lekcji. 

 

Ponowne podejścia dozwolone — określa, czy uczestnik kursu może powtórzyć lekcję. 

Ocenianie wielu podejść — pozwala użyć opcji, które w ocenie końcowej uwzględnią średnią 

ocenę ze wszystkich podejść lub najlepszy osiągnięty wynik. 

Minimalna liczba pytań — określa minimalną liczbę pytań, na które Student musi odpowiedzieć 

podczas lekcji. 
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2. Rodzaje lekcji 
Po zapisaniu wszystkich ustawień mamy możliwość wyboru sposobu budowania lekcji: 

 

 

 Importuj pytania — z bazy pytań naszego kursu lub innych kursów dostępnych na 

platformie możemy zaimportować pytania 

 Wstaw tabelę wątków (dawniej rozgałęzień) — pozwala dodać do lekcji stronę 

zawierającą informacje merytoryczne oraz przyciski do nawigacji w ramach lekcji. 

 Wstaw klaster — ustawienie tworzące grupę kilku stron wyświetlanych w losowej 

kolejności. 

 Wstaw stronę pytań — pozwala dodać do lekcji stronę z pytaniem kontrolnym 

Wybierając Tabelę wątków wpisujemy tytuł oraz opis, który jest treścią strony. 
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W polu Zawartość wpisujemy nazwę która będzie widoczna na przycisku danego wątku oraz 

wybieramy miejsce do którego Student przeniesie się po kliknięciu przycisku. 

 

Po wprowadzeniu treści do jednego z możliwych typów lekcji otrzymujemy podgląd (w tym 

przypadku jest to lekcja z wątkami). 

 

W zakładce Edytuj widzimy strukturę lekcji. Narzędzia edycyjne umożliwiają zmianę treści, 

podgląd, zmianę kolejności wyświetlanych stron oraz usunięcie wybranej strony. 

wątki 
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Raporty — pozwalają na sprawdzenie, kto z uczestników ukończył lekcję, kiedy i z jakim wynikiem. 

Korzystając z opcji raportów, możemy usunąć podejścia wybranych osób lub wszystkich 

uczestników, sprawdzić ich oceny w lekcji oraz przejść do ocen uzyskanych w całym kursie (link 

Zobacz oceny w całym kursie). 

 

Drugą zakładkę przetłumaczono jako Usuń statystykę, co jest mylące. Gdy wybierzemy tę 

zakładkę, nie usuniemy wyników, ale otrzymamy dostęp do analizy wyników opracowanych dla 

wszystkich Studentów, którzy wzięli udział w lekcji. 

Oceń eseje — służy do oceny zadań otwartych (pytanie typu esej) wykonanych przez uczestników 

lekcji. Prowadzący musi sprawdzić te zadania osobiście. 

Wybierając sposób budowania lekcji Wstaw stronę pytań, musimy wybrać typ pytania i wybrać 

formularz umożliwiający konfigurowanie treści. Podajemy tytuł strony oraz opis.  

! 
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Lekcja liniowa ma tylko jedną drogę pozwalającą dojść do jej końca. Dodatkowo musimy 

przejść przez jej wszystkie elementy składowe. Po wybraniu lekcji wpisujemy tytuł oraz 

opis. 

 

Po zatwierdzeniu lekcji wybieramy Stronę pytań i wybieramy rodzaj pytania które będzie 

umieszczone na końcu strony i będzie umożliwiać przejście do następnego materiału po 

poprawnej odpowiedzi. 

 

 
Wpisujemy tytuł oraz co najważniejsze – treść strony lekcji. Dodatkowo przejście Następna 

strona zawsze będzie prowadzić do kolejnego elementu lekcji, nawet jeżeli naszą tabelę 

przesuniemy w inne miejsce lekcji. 
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Na ostatniej stronie lekcji wybieramy pozycję Koniec lekcji. Będzie ona ostatnią stroną 

w lekcji.  

Lekcję możemy również zbudować jako klaster. Lekcja rozpoczyna się od strony 

Wprowadzenie. Ma ona dwa przejścia: do następnej strony (Następna strona) oraz na 

koniec lekcji (Koniec lekcji), na wypadek gdyby słuchacz chciał  opuścić lekcję. 

Na początku klastra uczeń może mieć zadane losowo pytanie dostępne w ramach klastra. 

W przypadku wszystkich pytań umieszczonych wewnątrz klastra skok po poprawnej 

odpowiedzi musi prowadzić do strony rozpoczynającej klaster. Losować w ramach klastra 

możemy pytania, ale również wątki. Po wylosowaniu wątku Student realizuje jego 

materiał a na koniec odpowiada na pytanie. Po poprawnej odpowiedzi przekierowany jest 

na początek klastra i losowo wybierany jest następny wątek. Może również zakończyć 

lekcję. 

Po wybraniu Wstaw klaster możemy wstawić tabelę wątków, klaster, pytanie lub 

zakończyć wybrane elementy, jeśli były wcześniej wybrane 

 

 Aby lekcja typu klaster działała poprawnie, musimy prawidłowo połączyć wszystkie 

wprowadzone elementy (strony, tabele wątków) aby wszystkie przejścia były „drożne”. 

3. Rodzaje pytań 
a. Wybór wielokrotny – możliwe jest udzielenie wielu odpowiedzi. Ustawienie 

decyduje, czy w pytaniu poprawna będzie tylko jedna odpowiedź, kilka, wszystkie 

czy żadna. 

b. Prawda/Fałsz – mam tylko dwie odpowiedzi: poprawną (Prawda) oraz błędną 

(Fałsz). 
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c. Krótka odpowiedź – polega na porównaniu odpowiedzi Studenta wpisanej przez 

niego do pola formularza (ciągu znaków) ze wzorcem umieszczonym przez nas w 

odpowiedzi. 

d. Numeryczne – taka sama zasada obowiązuje jak w pytaniu poprzednim, ale 

oczekujemy odpowiedzi w formie liczby. 

e. Dopasuj odpowiedź – należy dopasować parami podane w pytaniu odpowiedzi. 

f. Esej – pytanie otwarte. Prowadzący ocenia odpowiedź samodzielnie po 

otrzymaniu odpowiedzi. 

 

 


