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Jednym z elementów aktywności, który można dodać 

do kursu na platformie Moodle jest zadanie. Moduł 

zadania pozwala nauczycielowi na komunikowanie 

się, zbieranie prac, ocenę i ich komentowanie. 

 

 

2 

W pierwszej kolejności należy w kursie włączyć tryb 

edycji. Należy wybrać przycisk opcji (① ) 

znajdujący się po prawej stronie i uaktywnić tryb 

edycji ②.  
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Następnie, przy temacie, do którego chcemy dodać 

zadanie kliknąć w Dodaj aktywność lub zasób. 

 

 

 

 

 

4  

Należy wybrać rodzaj aktywności, który nas 

interesuje – Zadanie i kliknąć Dodaj. 
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① 

② 

③ 

① – Nazwa zadania – Nazwa pod 

którą będzie widoczny link do 

zadania w kursie 

 

②– Opis zadania – treść zadnia 

 

③– Wyświetl opis na stronie 

kursu – zaznaczenie tej opcji 

powoduje wyświetlenie treści 

zadania bezpośrednio na stronie 

kursu 

Na kolejnej stronie należy wprowadzić parametry zadania: 
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① – Dostępność – Można w kursie 

ograniczyć dostęp do zadania jak 

również ustawić czas, do którego 

zadanie ma zostać przesłane do 

oceny. Ustawienie terminu oddania 

zadani będzie automatycznie 

zapisane również w kalendarzach 

studentów (w Moodle) 

 

②– Typ zadań – Czy wymagamy 

tylko uzupełnienia tekstu w 

formatce, czy wymagamy 

przesłania pliku/plików do oceny 

 

③– Maksymalna liczba plików – 

Limit liczby plików do przesłania 

przez studenta. Dodatkowo można 

ustawić również limit dotyczący 

sumarycznego rozmiaru plików.  

Parametry zadania cd. 

① 

② 

③ 
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① – Typ odpowiedzi – Jaki preferujemy sposób 

przekazania odpowiedzi dla studenta (nie dotyczy 

punktów/oceny za zadanie) 

 

②– Wymuś potwierdzenie – Student musi 

potwierdzić chęć wysłania zadania. Domyślna 

opcja NIE powoduje natychmiastowe przesłanie 

zadania po wgraniu przez studenta plików. Jeśli 

jednak zmienimy na TAK, umożliwimy studentom 

przechowanie niedokończonej pracy w systemie i 

jej późniejsze wysłanie.  

 

③– Wymagać oświadczenia – Domyślnie NIE. 

Przesłane zadanie może być modyfikowane przez 

studenta (edycja/usunięcie).  

Jeśli opcja zmieniona zostanie na TAK, student 

będzie musiał dodatkowo wybrać przycisk Zgłoś 

zadanie. Dopóki zadanie nie zostanie zgłoszone ma 

status tymczasowego. Po zgłoszeniu zadania 

student nie ma możliwości modyfikacji zadania. 

Parametry zadania cd. 

① 

② 

③ 

Przyciskiem Zapisz i wróć do kursu (na dole strony) kończymy tworzenie zadania dla studentów. 
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5d Widok studenta 

Widok od strony studenta na zadanie przy 

włączonych opcjach ② i ③ (patrz 5c).

 

 

Takie ustawienie zadania wymusi na studencie 

złożenie oświadczenia o autorstwie zadania 

przed jego wysłaniem. 
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Kliknięcie w link zadania umożliwi przejście do 

podsumowania zadania. Po przesłaniu zadań przez 

studentów można ocenić zadania – przycisk Ocena. 
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Menu nawigacji ① umożliwia przełączanie się 

między studentami. W sekcji ② znajdują się pliki 

przesłane przez studenta. W polu ③ należy wpisać 

punkty za zadnia oraz, poniżej, komentarza dla 

studenta. 

 

 

① 

② 

① 

② 

③ 
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Przed przejściem do następnego zadania/studenta 

należy zatwierdzić ocenę – przycisk Zapisz zmiany 

lub Zachowaj i pokaż następne. 

 

 

 

 

9 – Ocenione zadanie, widok studenta. 
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