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1. Tworzenie listy obecności
Szablon utworzony jest na 15 spotkań/zajęć, w razie potrzeby można szablon zmodyfikować na
własne potrzeby (dodać/usunąć pozycje). Szablon jest ogólnodostępny, zakładka „DLA
PRACOWNIKÓW”, moduł „Sprawdziany”, odnośnik „szablony innych użytkowników”.

Rysunek 1 Widok po wybraniu zakładki "DLA PRACOWNIKÓW"

Rysunek 2 Widok po wybraniu modułu "Sprawdziany"

Szablon utworzony jest z nazwą „Lista obecności”, aby można było skorzystać z szablonu publicznego
najpierw należy go dodać do własnej biblioteki szablonów (odnośnik „skopiuj do biblioteki”).

Rysunek 3 Widok dostępnych szablonów publicznych

Rysunek 4 Komunikat po skopiowaniu szablonu

Po tej operacji szablon powinien być widoczny w module „Sprawdziany”, w sekcji „Moje szablony”
(nazwa jest tworzona automatycznie poprzez dodanie do nazwy szablonu publicznego dopisku
„(kopia)”). Operację kopiowania można wykonać wielokrotnie dla jednego szablonu publicznego,
spowoduje to utworzenie wielu jego kopii w bibliotece opcjonalnie już skopiowany szablon można
zduplikować

Rysunek 5 Moduł "Sprawdziany" po skopiowaniu szablonu do biblioteki

Rysunek 6 Duplikowanie skopiowanego szablonu

Po skopiowaniu szablon można zmienić/dostosować do własnych potrzeb (domyślnie szablon jest
utworzony dla 15 spotkań, więc można np. utworzyć szablony do zajęć z inną ilością spotkań). W tym
celu należy w module „Sprawdziany” przy skopiowanym szablonie wybrać „właściwości” (edycja
nazwy, nazwy w języku angielskim, opisu oraz opisu w języku angielskim) lub „widok struktury”
(edycja elementów szablonu).

Rysunek 7 Edycja szablonu - "widok struktury"

No nowym ekranie widoczna będzie zawartość szablonu, poszczególne elementy można edytować
poprzez wybór odnośnika „węzeł” i odpowiedniej opcji, dostępne są:
•
•
•
•

„właściwości” – edycja danych tekstowych, wartości minimalnych i maksymalnych, precyzji
wyniku (w przypadku właściwości folderu dostępne są tylko dane tekstowe),
„przenieś…” – służy do zmiany pozycji danego elementu w strukturze,
„duplikuj…” – umożliwia powielenie danego elementu (wraz z jego właściwościami),
„usuń” – należy użyć w przypadku usuwania zbędnych elementów.

Ważne! W przypadku zmiany nazwy folderu „[LO] Obecność” konieczne jest pozostawienie dopisku
„[LO]” (dopisek ten może występować na początku, na końcu lub w środku nazwy). Dodatkowo folder
ten musi być dodany bezpośrednio z poziomu korzenia (nie może znajdować się w innym folderze).
Przykłady prawidłowych nazw:
•
•
•

[LO] Nazwa folderu
Nazwa folderu [LO]
Nazwa [LO] folderu

Przykłady błędnych nazw:
•
•
•

(LO) Nazwa folderu
Nazwa [lo] folderu
Nazwa folderu [ LO]

Rysunek 8 Opcję dostępne w ramach edycji elementu

Aby utworzyć nowy element należy wybrać „dodaj element” (opcja dostępna jest jedynie z poziomu
„korzenia” lub utworzonego folderu), dostępne są następujące elementy:
•
•
•

„nowy folder (sprawdzian)…” – tworzy nowy folder, służy głównie do
porządkowania/organizacji innych elementów,
„nowe zadanie…” – podstawowy element, możliwe jest ustawienie wartości minimalnej,
maksymalnej oraz precyzji wyniku,
„nowa ocena…” – podstawowy element, przy dodawaniu tego elementu konieczne jest
wybranie skali ocen (wybranej skali nie można później zmienić).

W przypadku sprawdzania obecności trzeba użyć elementów typu „zadanie”, z ustawioną wartością
minimalną na 0, wartością maksymalną na 1 oraz precyzją wyniku na „liczba całkowita”.

Ważne! Kolejność występowania zajęć na liście jest istotna, muszą one być ułożone rosnąco
(pierwsze zajęcia na szczycie listy – np. jak na Rysunku 8).

Rysunek 9 Dodawanie nowych elementów

Aby użyć szablonu przy wybranym przedmiocie (domyślnie wyświetlane przedmioty z bieżącego roku
akademickiego) należy użyć odnośnika „+ nowy zestaw zasad”. W kolejnym kroku pojawi się
możliwość wyboru pomiędzy ręcznym utworzeniem zasad lub skorzystaniem z szablonu (pod
warunkiem, że taki szablon został wcześniej utworzony lub skopiowany z publicznego katalogu
szablonów).

Rysunek 10 Dodawanie nowego zestawu zasad zaliczania

Po stworzeniu zasad zaliczania automatycznie przechodzimy do podstawowej edycji tych zasad.
Zasady tworzone są domyślnie z odznaczoną opcją „pokazuj wyniki studentom”, prowadzący może ją
zmienić.
Jeżeli w ramach danego przedmiotu prowadzona jest tylko jedna forma zajęć w sekcji „Związani
studenci:” można zostać wybraną opcję „wszyscy studenci zapisani na przedmiot”, w przypadku gdy
występuje więcej niż jedna forma zajęć, listę obecności należy utworzyć osobno dla każdej formy (w
ramach jednej formy można wybrać kilka grup np. jeśli prowadzimy trzy grupy: ĆW1, ĆW3 oraz ĆW7
można utworzyć jedną listę dla tych trzech grup) oraz wybrać opcję „ogranicz do konkretnych grup
zajęciowych” i zaznaczyć odpowiednie grupy.

Rysunek 11 Edycja zasad zaliczania

Rysunek 12 Komunikat po utworzeniu listy, widok przedmiotu z listą do kilku form zajęć

2. Wypełnianie
Aby uzupełnić obecności/nieobecności należy wybrać w module „Sprawdziany” przy wybranej liście
obecności „przejdź do” oraz „widok struktury”.

Rysunek 13 Wybór listy do uzupełnienia

Na nowej stronie należy wybrać zajęcia w ramach których chcemy wprowadzić informacje o
obecnościach/nieobecnościach, a następnie przy tych zajęciach użyć odnośnika „wyniki zadania”.

Rysunek 14 Dostępne zajęcia w ramach wybranej listy obecności

Po wybraniu zajęć pojawi się lista studentów z rubrykami do wypełnienia, należy uzupełnić rubrykę
„Wartość” (należy wprowadzić wartość „1” w przypadku obecności oraz „0” w przypadku braku
obecności), rubrykę „Komentarz dla studenta” należy traktować jako opcjonalną (jej uzupełnienie nie
jest konieczne). Zmiany/nowe wartości wprowadzone, ale jeszcze nie zapisane, podświetlone są
kolorem żółtym. Po wpisaniu nieprawidłowej wartości na stronie pojawi się odpowiedni komunikat.

Rysunek 15 Lista studentów po uzupełnieniu rubryki "Wartość” z przykładowymi komunikatami o błędach

Możliwa jest też zbiorcza edycja obecności, w tym celu w widoku struktury należy przy folderze
wybrać „dane” a następnie „edytuj wyniki zadań”

Rysunek 16 Przejście do edycji wszystkich zajęć

Po wybraniu tej opcji pojawi się lista studentów z możliwością edycji obecności na wszystkich
zajęciach.

Rysunek 17 Edycja obecności na wszystkich zajęciach

Możliwa jest również edycja wybranych zajęć, w tym celu należy z poziomu folderu wybrać „dane”, a
następnie „edytuj wyniki zadań – opcje…”

Rysunek 18 Przejście do edycji wybranych zajęć

Na kolejnym ekranie należy wybrać zajęcia, które chcemy edytować, a następnie przycisk „EDYTUJ”.

Rysunek 19 Wybór zajęć

Rysunek 20 Edycja wybranych zajęć

3. Dodanie (lub dostosowanie już używanej) listy obecności do
własnych zasad zaliczania przedmiotu
Możliwe jest uniknięcie tworzenia osobnej listy obecności jeśli już są zdefiniowane zasady zaliczania
dla danego przedmiotu, jednak w tym celu musi zostać spełnionych kilka warunków. Zmiany można
wprowadzić bezpośrednio w zasadach zaliczania lub w szablonach (zmiany w szablonach nie
powodują zmian w już utworzonych zasadach zaliczania).

Rysunek 21 Edycja już istniejących zasad zaliczania (struktura)

Rysunek 22 Widok struktury przykładowych zasad zaliczania

W strukturze należy dodać nowy folder używając odnośnika „dodaj element” z poziomu „korzenia”
(folder ten nie morze być w innym folderze, musi być dodany z poziomu „korzenia”).

Ważne! Nazwa folderu musi zawierać dopisek [LO] (w dowolnym miejscu, na początku, na końcu lub
w środku nazwy tego folderu).
Przykłady prawidłowych nazw:
•
•
•

[LO] Nazwa folderu,
Nazwa folderu [LO],
Nazwa [LO] folderu.

Przykłady błędnych nazw:
•
•
•

(LO) Nazwa folderu,
Nazwa [lo] folderu,
Nazwa folderu [ LO].

Rysunek 23 Wstawianie folderu na poziomie "korzenia"

Następnie w nowo utworzonym folderze należy dodać nowe zadania, odpowiadające kolejnym
zajęciom. Jako wartość maksymalną należy ustawać „1”, minimalną na „0” oraz dodatkowo precyzję
wyniku należy ustawić na „liczba całkowita”.

Ważne! Zajęcia muszą być dodane w odpowiedniej kolejności (pierwsze zajęcia na szczycie listy w
folderze). Dodatkowo wymagane jest sprawdzenie obecności na pierwszych 3 zajęciach (w niektórych
przypadkach 2), więc tworzenie listy na pozostałe zajęcia jest opcjonalne (pełną listę można
dodatkowo wykorzystać w formule do wyliczania oceny końcowej).

Rysunek 24 Dodawanie "zajęć" do listy obecności

Rysunek 25 Edycja właściwości zadania

Rysunek 26 Przykładowe zasady zaliczania z utworzoną listą obecności - zajęcia z 7 spotkaniami

Sama lista obecności nie musi znajdować się na końcu, nie musi być ostatnim elementem w ramach
„korzenia”.

Rysunek 27 Przykładowe zasady zaliczania z listą obecności

