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Podział studentów na grupy 
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Osobne grupy nie widzą się 
nawzajem, widoczne grupy 
pracują w swoich ramach, ale 
widzą też inne grupy. 

Co zrobić, jeśli chcemy podzielić studentów na grupy w ramach kursu? Przede 
wszystkim zaczynamy od ustawienia w kursie podziału na grupy. 

Wymuszenie grup spowoduje zastosowanie tego trybu we 
wszystkich aktywnościach w kursie. Zapisujemy zmiany. 



Wchodzimy w ustawienia 
grup 

Tworzenie grup studenckich 
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Przechodzimy do Uczestników kursu. 



Nadajemy grupie nazwę oraz identyfikator 

Tworzenie grup studenckich 
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Przechodzimy do Uczestników kursu. 

Ewentualne dodatkowe informacje o 
grupie Wprowadzamy klucz dostępu dla 

grupy i zapisujemy zmiany na dole 
strony. Tą samą metodą dopiszmy 
grupę 2 



Tworzenie grup studenckich 
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Utworzone zostały dwie grupy. Możemy do nich zapisywać studentów ręcznie. Podczas 
zapisów samodzielnych studenci sami będą się zapisywać do odpowiednich grup 
podając klucz dostępu właściwy dla swojej grupy. Ustawienia grup można modyfikować. 

Ewentualne dodatkowe informacje o 
grupie 



Zmiana standardowej roli 
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Teraz inny temat. Jako Prowadzący kurs widzimy kurs tak, jak go widać, czyli z włączonymi 
elementami dostępnymi tylko dla prowadzącego. Jeśli chcemy zobaczyć, jak daną stronę widzi 
student, musimy czasowo „zamienić się” w studenta. Możemy to zrobić w prawym, górnym rogu 
ekranu. 

Imię i nazwisko 
zalogowanej osoby 

W prawym górnym rogu, pod 
imieniem i nazwiskiem będzie 
widnieć nasza tymczasowa 
rola: 

Po zakończeniu oglądania 
kursu jako student 
powracamy do swojej roli. 



Kopie zapasowe kursów 
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Jeszcze inny temat. Platforma Moodle jest narzędziem stabilnym, jednak w trosce o 
bezpieczeństwo warto mieć kopie swoich kursów. W razie jakiejkolwiek potrzeby 
odtworzenia swojego kursu najlepiej mieć jego kopię w swoim komputerze. 
Ponownie wejdźmy w ustawienia naszego kursu 

Imię i nazwisko 
zalogowanej osoby 



Kopie zapasowe kursów 
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W kolejnych krokach kreatora tworzenia kopii kursu określamy, które elementy mają się 
znaleźć w tworzonej kopii. 

Jeśli kopia ma zawierać 
wszystkie elementy 
kursu, można od razu 
przejść do ostatniego 
etapu 



Kopie zapasowe kursów 
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Wciskamy „Kontynuuj”. 



Kopie zapasowe kursów 
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Zapisujemy plik kopii w swoim komputerze. W razie potrzeby w pustym kursie 
wchodzimy w jego ustawienia i wybieramy opcję „Odtwórz”. 

Pobieramy utworzony 
plik kopii 



Tworzenie plików do publikacji 
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Jak już wspomniano wcześniej, zalecanymi rodzajami plików do publikacji są .ppt, .pptx 
oraz .pdf. Często pliki .pdf są dużo mniejsze, niż prezentacje PowerPointa. Aby uzyskać 
takie „odchudzone” pliki (pamiętajmy o ograniczeniach naszej platformy i zapewne 
dużej liczbie użytkowników) należy je wygenerować z PowerPointa poprzez zapisanie 
prezentacji w formie .pdf o minimalnym rozmiarze. 



Zmiana domyślnego edytora tekstu 
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Jeszcze jedna porada. Dobrze jest zmienić domyślny edytor tekstu, który zawiera 
niewiele możliwości jego formatowania. Należy to zrobić w swoich preferencjach raz, 
potem już we wszystkich kursach, z którymi będziemy pracować, będzie widoczny 

Zamiast domyślnego edytora wybierzmy Tiny MCE i zapiszmy zmiany. Podczas edycji 
tekstu w dowolnym elemencie kursu (np. jego opisu) dostaniemy znacznie więcej opcji 
formatowania tekstu. 

Dziękuję Państwu za poświęcony czas i zapraszam do korzystania z platformy Moodle! 

Jedynym minusem tego 
edytora tekstu jest brak 
obsługi schowka w 
niektórych 
przeglądarkach, wklejać 
tekst należy wówczas 
przez skrót Ctrl+V. 


