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Czym jest portal eNauka 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego dysponuje własnym portalem 

e-learningowym opartym o system Moodle 2 – „eNauka”. Jest profesjonalnym 

narzędziem do zdalnej nauki, który umożliwi prowadzenie różnych form nauczania na 

odległość. Portal na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowany, ale z czasem można 

się przekonać, że wszystko jest dobrze przemyślane i dzięki temu uzyskuje wysoką 

funkcjonalność. System Moodle wymaga od użytkownika poświęcenia nieco czasu na 

zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu, by móc w pełni wykorzystać jego 

potencjał. Ośrodek Komputerowy udostępnia materiały do nauki systemu Moodle. Raz 

nabyte umiejętności z pewnością zaprocentują w przyszłości dając możliwość 

rozszerzenia i urozmaicenia przebiegu tradycyjnego procesu dydaktycznego. 
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Kto może korzystać z portalu eNauka 

 

Z portalu eNauka korzystać mogą wszyscy studenci i pracownicy Wydziału Zarządzania 

UW. Należy logować się do niego tymi samymi danymi autoryzacyjnymi, jak do sieci 

Wydziału Zarządzania (czyli tak samo jak do komputerów na terenie WZ). Należy 

pamiętać, że nie jest to hasło jak do skrzynki pocztowej @wz.uw.edu.pl – hasło do 

skrzynki pocztowej jest zupełnie niezależne od hasła do konta w sieci Wydziału 

Zarządzania. Zapomniane hasło do konta w sieci WZ można odzyskać korzystając z 

portalu https://sspr.wz.uw.edu.pl – konieczny jest dostęp do skrzynki pocztowej w 

domenie @wz.uw.edu.pl, bowiem na niego zostanie przesłany link do zresetowania 

hasła konta w sieci WZ. 

Administratorem portalu eNauka jest Ośrodek Komputerowy Wydziału 

Zarządzania UW. Wszelkie problemy z systemem eNauka, wykładowcy mogą zgłaszać 

mailem bezpośrednio na adres mailowy Ośrodka Komputerowego, czyli 

ok@wz.uw.edu.pl. Zaś dla studentów istnieje niezależny adres mailowy, gdzie powinni 

zgłaszać problemy przy korzystaniu z portalu eNauka – enauka@wz.uw.edu.pl. 

  

https://sspr.wz.uw.edu.pl/
mailto:ok@wz.uw.edu.pl
mailto:enauka@wz.uw.edu.pl
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Zakładanie kursu w portalu eNauka 

 

Aby utworzyć kurs na platformie eNauka należy wysłać maila zarejestrowanego w 

domenie @wz.uw.edu.pl (maile z innych domen będą ignorowane) na adres Ośrodka 

Komputerowego (ok@wz.uw.edu.pl). W ten sposób weryfikujemy osobę zgłaszającą. 

Prośba o kurs powinna zawierać tytuł przedmiotu oraz kod przedmiotu (odczytany z 

USOSweb). Pracownikowi (który wnioskował o nowy kurs) przyznawane są pełne 

uprawnienia do założonego kursu i może on w nim robić wszystko. Ośrodek 

Komputerowy nie bierze odpowiedzialności za materiały i treści zamieszczone w 

kursach. 

 

 

  



Portal e-learningowy Wydziału Zarzadzania UW  https://enauka.wz.uw.edu.pl 

5 

Informacje na temat portalu KAMPUS 

 

Równolegle na Uniwersytecie Warszawskim, istnieje portal e-learningowy KAMPUS 

(https://kampus.come.uw.edu.pl/) do prowadzenia zdalnych zajęć. Za jego 

funkcjonowanie odpowiada Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu 

Warszawskiego (https://come.uw.edu.pl/).  Jest on również zbudowany w oparciu o 

system Moodle 2, a tym samym funkcjonalnością nie odbiega praktycznie od portalu 

eNauka. Główną różnicą jest forma autoryzacji użytkowników - platforma KAMPUS jest 

zintegrowana z systemem USOS, zaś platforma eNauka jest zintegrowana z siecią 

Wydziału Zarządzania. Jednak dogłębne poznanie systemu Moodle pozwoli korzystać 

zarówno z portalu KAMPUS, jak i portalu eNauka. 

 

 

  

https://kampus.come.uw.edu.pl/
https://come.uw.edu.pl/
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Kopiowanie tekstu (pytań, odpowiedzi, itp.) do portalu Moodle 

 

Formatowania tekstu w programie Microsoft Word 
Każde słowo napisane w programie Word zawiera wiele niewidocznych elementów, jak 

wielkość czcionki, grubość, odstępy między znakami, wymiary akapitów, kolory, etc. – 

jest to tak zwane formatowanie tekstu. 

 

 

Formatowania tekstu w programie Notatnik 
Notatnik jest to najprostszy program tekstowy, który jest zaimplementowany w 

systemie Windows, praktycznie od początków jego istnienia. Notatnik nie obsługuje 

żadnych formatowań tekstu, a wyłącznie oferuje wpisanie czystego tekstu. W zależności 

od wersji systemu Windows można go znaleźć w nieco innym miejscu: Windows 7 – 

należy wejść w menu Windows (przycisk ze znaczkiem Windows w lewym dolnym rogu) 

> następnie „Wszystkie programy” > menu „Akcesoria” > „Notatnik”; Windows 10 – 

należy wejść w menu Windows (przycisk ze znaczkiem Windows w lewym dolnym rogu) 

> następnie menu „Akcesoria systemu” > „Notatnik” 
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Formatowania tekstu w portalu Moodle (eNauka/KAMPUS) 
Portal oparty o system Moodle obsługuje formatowania, zatem wszelki tekst (także 

pytania) zamieszczony na tym portalu może znacząco różnić się od siebie. Jeżeli jest to 

przemyślany zabieg, może to ubarwić znacząco kurs e-learningowy. Lecz jeżeli jest to 

przypadkowe, może to sprawić, że student poczuje się zagubiony – np. gdy zobaczy, 

że poszczególne odpowiedzi nieznacznie różnią się od siebie (będą napisane z użyciem 

innej czcionki, wielkości, itp.). Również znaczenie ma aspekt estetyczny, bowiem 

różnorodnie sformatowany tekst, może być po prostu nieczytelny. 

Zapewne mają Państwo wszelkie testy przygotowane za pomocą zaawansowanego 

edytora tekstu (Microsoft Word, OpenOffice Writer, itp.). Przy przeklejaniu 

jakiegokolwiek tekstu (w tym przygotowanych testów) do portalu Moodle, należy 

zachować ostrożność. Tworząc zawartość należy pozwolić, by to sam system wybrał 

odpowiednie formatowania tekstu i dopasował je do wyglądu portalu. Kopiując 

bezpośrednio z programu Word, nieświadomie skopiujemy formatowania (wygląd) 

tekstu. Dlatego należy w pierwszej kolejności skopiować cały tekst do programu 

Notatnik. Dopiero z niego kopiować fragmenty tekstu i wklejać w odpowiednie pola. 

Kopiując tekst do programu Notatnik, usuwa się wszelkie formatowania tekstu. Dzięki 

takiemu zabiegowi, zawartość naszego kursu będzie poprawnie sformatowana. 
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Przypadek nr. 1 – Test zaliczeniowy 

 

Wykorzystanie portalu eNauka do przeprowadzenia testu zaliczeniowego jest jak 

najbardziej możliwe, lecz trzeba podkreślić, że jest to minimalne wykorzystanie 

możliwości systemu e-learningowego. Test na platformie Moodle realizowany jest za 

pomocą modułu „Quiz”. Niniejsza instrukcja omówi wyłącznie pytania jednokrotnego 

wyboru, wielokrotnego wyboru, oraz typu prawda/fałsz. Warto podkreślić, iż w module 

Quiz można umieścić kilkanaście form sprawdzania wiedzy, w tym pytań otwartych, 

dopasowań, jak i nawet obliczeń matematycznych. Również ustawienia quizu 

wymienione w tej instrukcji stanowią niezbędne podstawy, na które powinna zwrócić 

uwagę osoba realizująca zdalne zaliczenie. Wszelkie pominięte ustawienia w tej 

instrukcji, należy pozostawić tak, jak są w ustawieniu domyślnym (i nie należy ich 

zmieniać). Przy niektórych ustawieniach system Moodle oferuje krótkie tłumaczenie 

danej opcji – można je obejrzeć poprzez kliknięcie ikony w postaci znaku zapytania w 

kółeczku. Aby poznać   wszystkie ustawienia pominięte w tej instrukcji, należy 

samodzielnie zapoznać się z materiałami szkoleniowymi systemu Moodle 2. 
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Tworzenie bazy pytań 

 

Przed rozpoczęciem tworzenia quizu, należy przygotować bazę pytań. Należy 

podkreślić, iż baza pytań powinna być jak najbardziej rozbudowana. Na etapie 

wypełniania quizu zawartością można określić, by pytania były losowane z bazy. 

Przykładowo baza może zawierać 50 pytań, lecz sam quiz zbudujemy z 20 pytań losowo 

wybranych z bazy. Również na etapie tworzenia pytań, można wskazać, aby odpowiedzi 

w pytaniu były za każdym razem układane w losowej kolejności. W ten sposób każde 

rozpoczęcie quizu będzie generowało losowy zestaw pytań z losowo posortowanymi 

odpowiedziami w ramach każdego pytania. Inaczej mówiąc, każdy student będzie miał 

zupełnie inny test do wypełnienia. 

Aby rozpocząć pracę z bazą pytań, należy wejść w 

wybrany kurs, a następnie po prawej stronie w 

menu „Administracja kursem” wybrać opcję „Baza 

pytań”. Zostanie rozwinięte podmenu z 

następującymi opcjami: Pytania, Kategorie, Import, 

Eksport. 

Pytania – Możemy zobaczyć wszystkie wcześniej 

utworzone pytania. W celu utworzenia nowego 

pytania należy kliknąć przycisk „Utwórz nowe 

pytanie”. 

Kategorie – Pytania można umieszczać w różnych 

kategoriach. Podczas wypełniania quizu losowymi 

pytaniami można zdecydować, z której kategorii 

będą losowane pytania. 

Import/Eksport – Utworzone pytania można 

eksportować, a następnie je importować w innym 

kursie, w innej bazie pytań. Funkcjonalność ta 

oparta jest o powszechne standardy e-learningu, 

zatem możliwe jest przenoszenie pytań do innych 

systemów opartych o Moodle. 

 

UWAGA – Podczas tworzenia nowych pytań trzeba być uważnym! Zapewne pytania 

macie Państwo już przygotowane w innych plikach (np. plikach Word). Tym samym 

będą Państwo kopiować treść pytań i odpowiedzi, funkcjami Kopiuj/Wklej (CTRL+C, 

CTRL+V). Kopiując w ten sposób z programu Word, kopiowane są też wszelkie 

formatowania tekstu (rozmiary i rodzaje czcionek, marginesy, pogrubienia, 
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podkreślenia, kolory, itp.). Może to sprawić, że quiz będzie po prostu źle wyglądał (np. 

czcionki będą różniły się od reszty serwisu i będą w różnych wielkościach), a nawet 

może to być mylące dla studentów (np. któraś z odpowiedzi będzie miała inną czcionkę 

niż pozostałe). Aby tego uniknąć, najprościej jest wykorzystać program Notatnik jako 

„pośrednika” – najpierw skopiować pytania i odpowiedzi do Notatnika, a następnie z 

niego kopiować ponownie do systemu eNauka. Program Notatnik nie obsługuje 

formatowań tekstu, a tym samym wszystkie formatowania programu Word zostaną 

usunięte po wklejeniu tekstu do Notatnika. Dzięki temu można będzie bezpiecznie z 

niego skopiować pytania i odpowiedzi do portalu eNauka. 

 

Pytania jednokrotnego wyboru 

Aby utworzyć nowe pytanie jednokrotnego wyboru, należy w bazie pytań kliknąć na 

przycisk „Utwórz nowe pytanie”, a przy wyborze typu pytania wskazać opcję „Wybór 

wielokrotny” (jednokrotny wybór jest najprostszym wariantem wielokrotnego wyboru). 
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Następna strona umożliwi utworzenie pytania: 

 

1. Można wskazać „Kategorie” dla pytania (domyślnie jest to globalna kategoria dla 

kursu). 

2. „Nazwa pytania” służy łatwiejszemu odnalezieniu go na liście, zatem może to być 

nazwa schematyczna np. PYTANIE001. Nazwa pytania nie zostanie wyświetlona 

studentowi w quizie. 

3. „Treść pytania” to właściwa treść pytania, która zostanie wyświetlona studentowi. 

4. Domyślnie za każde pytanie student może otrzymać 1 punkt. W polu „Domyślna 

punktacja” można zmienić tę wartość na inną. 

5. W polu „Jedna lub wiele odpowiedzi” należy wybrać „Tylko jedna odpowiedź”. 

6. Możemy za każdym razem wymusić losową kolejność odpowiedzi, zaznaczając 

opcję „Wymieszaj odpowiedzi”. 

7. Zmieniając „Numerowanie odpowiedzi” możemy zmienić to, jak wizualnie będą 

prezentowane odpowiedzi studentowi. 
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W sekcji „Odpowiedzi”, należy wstawić wszystkie odpowiedzi, które będą do wyboru 

do tego pytania. Pomimo, iż system domyślnie wyświetli nam pięć pozycji na 

odpowiedzi, nie musimy aż tyle wypełniać – niewypełnione odpowiedzi zostaną 

usunięte z pytania. Z kolei jeżeli chcemy, aby pytanie miało więcej różnych możliwych 

odpowiedzi, możemy kliknąć na przycisk „Pola na 3 więcej odpowiedzi”. Zatem 

możliwości do wyboru mogą być dwie, bądź nawet dwadzieścia. Aby wskazać właściwą 

odpowiedź, należy wybrać w polu „Ocena” wartość „100%”. Zaś pozostałe, błędne 

odpowiedzi mają mieć pozostawione w polu „Ocena” wartość „Żaden”. 

Pozostaje kliknąć na przycisk „Zapisz zmiany” na dole strony i przejść do tworzenia 

kolejnych pytań. 

 

Pytania wielokrotnego wyboru 

Aby utworzyć nowe pytanie wielokrotnego wyboru, należy w bazie pytań kliknąć na 

przycisk „Utwórz nowe pytanie”, a przy wyborze typu pytania wskazać opcję „Wybór 

wielokrotny”. 
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Następna strona umożliwi utworzenie pytania. Jest to ta sama strona, która umożliwia 

tworzenie pytania jednokrotnego wyboru. W sekcji „Ogólne” tym razem należy 

dokonać wyboru dla pytania wielokrotnego: 

 

1. „Kategoria” dla pytania (domyślnie jest to globalna kategoria dla kursu). 

2. „Nazwa pytania” służy łatwiejszemu odnalezieniu go na liście, zatem może to być 

nazwa schematyczna np. PYTANIE001. Nazwa pytania nie zostanie wyświetlona 

studentowi w quizie. 

3. „Treść pytania” to właściwa treść pytania, która zostanie wyświetlona studentowi. 

4. Domyślnie za każde pytanie student może otrzymać 1 punkt. W polu „Domyślna 

punktacja” można zmienić to dla danego pytania. 

5. W polu „Jedna lub wiele odpowiedzi” tym razem należy wybrać „Więcej niż jedna 

odpowiedź”. 

6. Możemy za każdym razem wymusić losową kolejność odpowiedzi, zaznaczając 

opcję „Wymieszaj odpowiedzi”. 
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7. Zmieniając „Numerowanie odpowiedzi” możemy zmienić to, jak wizualnie będą 

prezentowane odpowiedzi studentowi. 

Sekcja „Odpowiedzi” wymaga od nas przemyślenia i uważnego wyboru opcji, aby 

osiągnąć to na czym nam zależy. Pierwszym krokiem jest wpisanie wszystkich 

możliwych odpowiedzi do pytania. Teraz należy przydzielić punktacje, za każdą 

zaznaczoną odpowiedź. Niestety system Moodle nie umożliwia sytuacji zero-

jedynkowej – wszystkie zaznaczone poprawne odpowiedzi to jeden punkt; brak którejś 

z poprawnych odpowiedzi to zero punktów. Zatem trzeba umożliwić zdobywanie 

kawałków punktów za poprawne odpowiedzi. Przy każdej możliwej odpowiedzi jest 

pole rozwijalne „Ocena” gdzie można wybrać z zakresu od „-100%” do „100%”. Trzeba 

pamiętać, że domyślnie maksymalna punktacja za pytanie to 1 punkt. Na podstawie 

różnych kombinacji, najrozsądniejsze wydaje się następujące rozwiązanie: 

Każda poprawna odpowiedź jest punktowana procentowo do liczby poprawnych 

odpowiedzi. Pole „Ocena” należy ustawić w konkretnych przypadkach: 

• jedna poprawna odpowiedź – punktowana za 100% (1 pkt); 

• dwie poprawne odpowiedzi – punktowane za 50% (każda po 0,5 pkt); 

• trzy poprawne odpowiedzi – punktowane za 33% (każda po 0,33 pkt); 

• cztery poprawne odpowiedzi – punktowane za 25% (każda po 0,25 pkt); 

Aby wszystko było poprawnie liczone, należy jeszcze wskazać oceny błędnych 

odpowiedzi na wartość –100% (czyli -1 pkt). W ten sposób każde zaznaczenie 

poprawnej odpowiedzi umożliwia studentowi zdobywanie ułamków punktu, lecz 

zaznaczenie błędnej odpowiedzi „resetuje” otrzymane punkty za to pytanie do 0 

(nie można otrzymać ujemnych punktów za pytanie, zatem 0 jest najmniejszą 

wartością). UWAGA, pozostawienie błędnych odpowiedzi z wartością pola 

„Ocena” ustawioną na „Żaden” (jak w przypadku pytania jednokrotnego wyboru, 

gdzie było to możliwe) sprawi, że zaznaczenie tych odpowiedzi nie będzie miało 

wpływu na sumaryczną punktację z pytania – tym samym student mógłby uzyskać 

maksymalną punktację, zaznaczając wszystkie odpowiedzi. Zatem bardzo istotne 

jest ustawienie pola „Ocena” na wartość „–100%”. 

Następnie wystarczy kliknąć na przycisk „Zapisz zmiany” na dole strony i przejść do 

tworzenia kolejnych pytań. 
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Pytania Prawda/Fałsz 

Pytanie typu Prawda/Fałsz jest uproszczoną wersją pytania jednokrotnego wyboru, 

gdzie możliwe są tylko dwie odpowiedzi (Prawda oraz Fałsz). Aby utworzyć nowe 

pytanie typu Prawda/Fałsz, należy w bazie pytań kliknąć na przycisk „Utwórz nowe 

pytanie”, a z wyborem typu pytania wybrać opcję „Prawda/Fałsz”. 
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Następna strona umożliwi utworzenie pytania. Jest tu zdecydowanie mniej pól do 

wypełnienia: 

 

1. „Kategoria” dla pytania (domyślnie jest to globalna kategoria dla kursu). 

2. „Nazwa pytania” służy łatwiejszemu odnalezieniu go na liście, zatem może to być 

nazwa schematyczna np. PYTANIE001. Nazwa pytania nie zostanie wyświetlona 

studentowi w quizie. 

3. „Treść pytania” to właściwa treść pytania, która zostanie wyświetlona studentowi. 

4. Domyślnie za każde pytanie student może otrzymać 1 punkt. W polu „Domyślna 

punktacja” można zmienić to dla danego pytania. 

5. W polu „Poprawna odpowiedź” należy wskazać czy poprawną odpowiedzią na 

pytanie będzie „Prawda” czy „Fałsz”. 

Po kliknięciu przycisku „Zapisz zmiany” można pozostaje przejść do tworzenia 

kolejnych pytań w bazie pytań. 
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Utworzenie quizu 

 

Aby utworzyć nowy quiz w swoim kursie należy wykonać następujące kroki: 

1. Po wejściu w swój kurs, należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk „Włącz tryb 

edycji”, aby móc edytować i dodawać nową zawartość do kursu. 

 

 

2. Klikając na kółko zębate pod wybranym „tematem”, możemy edytować jego opis, 

a także nazwę. Nie używane „Tematy” możemy usunąć, klikając na krzyżyk w ich 

sekcji. Wybierając pozycję „Dodaj aktywność lub zasób”, jak nazwa wskazuje, 

dodajemy do tematu nowy moduł. 

 

  



Portal e-learningowy Wydziału Zarzadzania UW  https://enauka.wz.uw.edu.pl 

18 

3. Należy dodać nowy moduł typu „Quiz”. 

 

 

4. Zostanie utworzony nowy quiz i zostaniemy od razu przeniesieni do konfiguracji 

jego ustawień. 
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5. W sekcji „Ogólne” należy wprowadzić nazwę dla danego quizu oraz opis, który 

będzie widoczny dla studentów, po wejściu w quiz (jeszcze przed jego 

rozpoczęciem). 

 

6. W sekcji „Czas” należy określić w jakim terminie quiz się rozpocznie i zostanie 

zakończony. Jest to czas, w którym studenci mogą wejść do quizu. UWAGA, w 

momencie zakończenia quizu (pozycja „Zamknij quiz”), wszystkie aktualne 

podejścia zostaną zakończone, a studenci wyrzuceni z quizu. Zatem quiz musi 

pozostać otwarty minimum tyle czasu, ile student ma na napisanie testu. 

 

Można również ustawić limit czasu, przeznaczony do napisania testu. W momencie 

rozpoczęcia quizu przez studenta, w jego prawym górnym rogu zostanie 

uruchomiony licznik czasu. W momencie zakończenia czasu, student zostanie 

wyrzucony z quizu. Ustawienie limit czasu może być mniejsze, niż całościowy okres 

otwarcia quizu i jest to jak najbardziej słuszna technika. Przykładowo, ustawiamy 

czas otwarcia quizu od 11:00 do 12:00 i włączamy limit czasu na 40 minut – 

student1, który rozpocznie quiz o 11:03 automatycznie zostanie wyrzucony z quizu 

o godzinie 11:43; student2, który rozpocznie o 11:15, zostanie wyrzucony o 11:55; 

student3, który rozpocznie o 11:26, zostanie wyrzucony o 12:00; itd. Taki zabieg 

może wyrównać szansę studentom, którzy z jakiegoś powodu spóźnią się kilka 

minut z rozpoczęciem testu lub będą mieli trudności techniczne z nawiązaniem 

połączenia. 
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UWAGA, portal eNauka na bieżąco zapisuje wszystkie wybory studenta w quizie. 

Tym samym zamknięcie okna przeglądarki, problemy studenta z dostępem do 

Internetu, czy też ww. wyrzucenie (na skutek upływu czasu) nie usuną odpowiedzi, 

których zdążył udzielić student i będą one widoczne w jego wynikach podejścia. 

 

7. W sekcji „Ocena” najważniejsza jest opcja „Dostępne podejścia”. W ustawieniu 

domyślnym (wartość 1) student ma tylko jedno podejście do quizu. Po zakończeniu 

podejścia, system nie pozwoli na rozpoczęcie kolejnego. Możemy określić ilość 

podejść, które będzie miał student. Jeżeli zdecydujemy się na ustawienie opcji 

„Nieograniczone”, student może zakończyć quiz i jeżeli quiz jest cały czas otwarty, 

może rozpocząć kolejne podejście do quizu – i tak, aż do zamknięcia quizu. 

 

 

8. W sekcji „Wygląd” możemy zmienić ustawienie „Nowa strona” i wskazać ile na raz 

pytań ma być widocznych na jednej stronie. W tym miejscu można również 

zdecydować, czy student może cofać się do pytań (domyślnie jest to możliwe). 

 

 

9. Sekcja „Opcje przeglądu” umożliwia zmianę tego, co student może zobaczyć w 

trakcie quizu, jak również po jego zakończeniu. W domyślnym ustawieniu student 

po zakończeniu quizu może tylko zobaczyć ile punktów uzyskał za quiz. Jeżeli 

chcemy pozbawić tej możliwości studenta, należy odznaczyć pozycję „Punkty”. 
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10. Po ustawieniu ww. opcji, należy kliknąć przycisk „Zapisz i wróć” / „Zapisz i wyświetl” 

– zmiany zostaną zapisane. 

 

Następnie pozostaje nam wypełnić zawartością (czyli pytaniami) nasz quiz.  
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Wypełnienie quizu pytaniami 

 

Gdy już mamy przygotowaną bazę pytań, utworzony i skonfigurowany quiz, 

wypełnienie go zawartością jest banalnie proste. Po wejściu w Quiz zostanie 

wyświetlony komunikat, że „Nie dodano jeszcze żadnego pytania” w quizie. Należy 

kliknąć przycisk „Edytuj Zawartość quizu”. 

 

Na następnej stronie należy dodać pytania, wskazać czy mają być zawsze w losowej 

kolejności oraz ustawić punktację maksymalną za Quiz. Wbrew pozorom najlepiej jest 

to wykonywać od dołu strony (zgodnie z niżej wymienionymi punktami): 

 

1. Wciskając na napis „Dodaj” dodajemy kolejne pytania do quizu. Pod przyciskiem 

są trzy opcje do wyboru: 

„Dodaj pytanie…” – umożliwia stworzenie nowego pytania; 

„z bazy pytań” – dodane konkretnego pytania (nie losowego) z bazy pytań; 

„Dodaj losowe pytanie… - umożliwia dodanie losowego pytania (bądź nawet 

kilkunastu za jednym kliknięciem) z bazy pytań lub kategorii. 

2. Zaznaczając opcję „Zmień kolejność pytań” wybieramy, czy przy każdym 

uruchomieniu quizu pytania mają zostać przetasowane i ułożone w losowej 

kolejności. 

3. Pole „Maksymalna ocena” należy wypełnić ręcznie, wpisując tam sumaryczną 

maksymalną wartość za quiz – domyślnie 1 punkt za każde pytanie, zatem 

maksymalna ocena to ilość pytań w quizie. 

4. Na zakończenie pozostaje wcisnąć przycisk „Zapisz”. Pomimo, iż nie zostanie 

wyświetlony żaden komunikat, ani nie pojawi się żadna kolejna strona, quiz 

zostanie zapisany. 
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Dodanie uczestników do kursu 

 

Gdy quiz został utworzony, należy jeszcze wybrać w jaki sposób umożliwimy studentom 

przystąpienie do niego. Istnieją trzy możliwości dodawania użytkowników do kursu (a 

tym samym do quizu, który znajduje się w kursie). Dwie z nich umożliwiają samodzielne 

zarządzanie użytkownikami, z czego jedna jest domyślnie włączona. Trzecia wymaga 

wykonania pewnych działań w systemie USOSweb i kontaktu z Ośrodkiem 

Komputerowym. 

Aby wejść w metody zapisywania użytkowników, należy w bloku „Administracja” po 

prawej stronie, odnaleźć menu „Administracja kursem” > „Użytkownicy” > a następnie 

wybrać „Metoda zapisów”. 
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„Zapisywanie ręczne” 

Jest to metoda domyślnie włączona. Nie trzeba tej metody w żaden sposób 

konfigurować. Umożliwia ona Menedżerowi kursu (wykładowcy) dodawanie do kursu 

dowolnych osób zarejestrowanych w systemie Moodle. Aby to zrobić, należy w bloku 

„Administracja” odnaleźć menu „Administracja kursem” > „Użytkownicy” > a następnie 

wybrać „Zapisani użytkownicy”. 

 

 

Zostanie wyświetlona lista wszystkich aktualnie zapisanych użytkowników do kursu. Z 

tego poziomu możemy dowolnych użytkowników usunąć z kursu, bądź zmienić im 

uprawniania (np. gdy chcemy, aby inny wykładowca również mógł tworzyć pytania i 

przeglądać wyniki). Aby ręcznie dodać nowych użytkowników do kursu, należy kliknąć 

jeden z przycisków „Zapisz użytkowników”. Zostanie wyświetlona lista wszystkich 

użytkowników portalu eNauka. Możemy wśród nich wyszukać interesującą nas osobę i 

zapisać ją do kursu (czyli umożliwić wejście do kursu i tym samym przystąpienie do 

quizu). 

UWAGA, każdy student oraz pracownik może zalogować się do portalu swoim kontem 

w sieci WZ. Lecz dopóki nie zrobi tego chociaż raz, system Moodle nie wie o jego 

istnieniu. Tym samym istnieje możliwość, że nie odnajdziemy danego 

studenta/pracownika na liście użytkowników podczas zapisywania osób do kursu. 

Oznacza to tylko tyle, że dana osoba ani razu nie zalogowała się do portalu eNauka. 

Jeżeli taka osoba zaloguje się do platformy eNauka po raz pierwszy, od razu pojawi się 

na liście użytkowników systemu Moodle. 
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„Zapisywanie samodzielne” 

Metoda ta umożliwia ustawienie klucza dostępu (hasło). Tym samym można go 

rozesłać studentom, którzy dzięki niemu, będą mogli zapisać się do kursu. Ta metoda 

jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć należy wejść w jej ustawienia klikając na ikonę 

kółka zębatego przy metodzie „Zapisywanie samodzielne”: 

 

 

Na kolejnej stronie będzie dużo różnych ustawień, lecz tylko dwie opcje są istotne: 

 

 

1. Aby włączyć tą metodą zapisu, należy w polu „Zezwól na samodzielną rejestrację” 

ustawić wartość „Tak”. 

2. W polu „Klucz dostępu” należy wpisać klucz dostępu do kursu. Zaznaczając pole 

„Odkryj” możemy się upewnić co tam wpisaliśmy. 
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„Eksport użytkowników z USOSweb” 

Jak wcześniej wspomniano, trzecia metoda zapisów użytkownika, wymaga kilku działań. 

W pierwszej kolejności należy wyeksportować listę studentów z systemu USOSweb 

(których uznamy za uprawnionych do podejścia do quizu). Eksportu można dokonać z 

poziomu grup zajęciowych lub protokołu z ocenami. Następnie tak wyeksportowane 

pliki należy przesłać mailem na adres Ośrodka Komputerowego (ok@wz.uw.edu.pl) 

wskazując nazwę kursu, do którego mają zostać zaimportowani użytkownicy. 
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Podgląd i sprawdzenie quizu 

 

Wszystko jest gotowe – wypełniona baza pytań, utworzony quiz oraz wybrana metoda 

zapisu użytkowników. Zatem wszystko gotowe do poinformowania studentów o 

zaliczeniu. Jednak zanim to zrobimy, możemy jeszcze podejrzeć quiz i zrobić testowe 

podejście do niego. W tym celu należy w pierwszej kolejności wejść w quiz (odnaleźć 

go w kursie i kliknąć na niego), a następnie w bloku „Administracja” po prawej stronie, 

odnaleźć menu „Administracja quizem”, a następnie wybrać „Podgląd”. 

 

Zostanie wyświetlony quiz w takiej formie, jakiej zobaczą go studenci. Jeżeli wszystko 

się zgadza, teraz tylko pozostaje poinformować studentów o terminie testu, sposobie 

przystąpienia do niego oraz wszelkich informacji, które mogą być istotne dla 

studentów. 
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Przegląd wyników quizu 

 

Po zakończeniu quizu można zapoznać się z jego wynikami. W tym celu należy w 

pierwszej kolejności wejść w quiz (odnaleźć go w kursie i kliknąć na niego), a następnie 

w bloku „Administracja” po prawej stronie, odnaleźć menu „Administracja quizem” i 

wybrać menu „Wyniki”. 
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Z kolejnego menu, które się pojawi, przydatne są tylko dwie pozycje: „Oceny” oraz 

„Statystyki”. Na stronie „Oceny” jest wszystko co może nas zainteresować: 

 

1. Na samej górze, pod nazwą quizu, znajduje się łączna ilość podejść, które miały 

miejsce. Przy ustawieniu, że możliwe było tylko jedno podejście per użytkownik, ta 

liczba wskazuje ilość studentów, która przystąpiła do testu. 

2. Wybierając pierwsze litery imienia i nazwiska, możemy wyszukać interesującego 

nas studenta na liście poniżej. 

3. Klikając na przycisk „Pobierz” można ściągnąć całą listę podejść do quizu. Aby 

uniknąć problemów z kodowaniem pliku (właściwe wyświetlenie polskich znaków 

diakrytycznych), najlepiej jest pobrać plik w formacie „arkusz Microsoft Excel” 
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4. Poniżej znajduje się lista podejść do quizu, wraz z informacją kiedy quiz został 

rozpoczęty i zakończony, oraz ile każdy użytkownik uzyskał punktów. 

5. Klikając na „Przegląd podejścia” pod nazwiskiem studenta, możemy zobaczyć 

jakich dokładnie udzielił on odpowiedzi w swoim podejściu. Tym samym można 

rozwiać wszelkie wątpliwości, które zgłasza nam student odnośnie swojego 

podejścia do testu. 

Numer indeksu studenta nie jest widoczny na liście, lecz jest on widoczny jako składowa 

w polu „E-mail” – studenci posiadają adresy email w formacie 

numer_indeksu@wz.uw.edu.pl i nie mogą ich zmienić w portalu eNauka. Wyniki quizu 

można wyeksportować i zaimportować do USOSa. Przypominam, że domyślnie student 

zobaczy ile uzyskał punktów od razu po zakończeniu quizu, więc o ile ta opcja nie 

została zmieniona, nie ma konieczności powiadamiania studentów ile uzyskali 

punktów. 
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Podział użytkowników (studentów) na grupy w ramach kursu 
 

Przypisanych do kursu użytkowników możemy dzielić na grupy. Nie ma ograniczenia w 

członkostwach grupy, tzn. użytkownik może należeć do kilku grup w tym samym czasie. 

Przy połączeniu z możliwością ograniczenia aktywności tylko dla danej grupy, daje to 

ciekawe możliwości. Przykładowe praktyczne rozwiązania: 

1. W ramach kursu (przedmiotu) opiekujemy się kilkoma grupami studentów. Lecz 

nie udało nam się ze wszystkim grupami przerobić tego samego materiału, dlatego 

chcielibyśmy, aby grupy (w ramach jednego kursu) miały różne testy, bądź aby 

testy rozpoczynały się w różnych godzinach. Wystarczy zdefiniować grupy, 

utworzyć kilka quizów, a następnie do każdego quizu przypisać tylko jedną grupę 

użytkowników. 

2. Po pierwszym teście, chcielibyśmy zrobić dodatkowy/poprawkowy test, lecz 

udostępnić go tylko niektórym studentom. Wystarczy utworzyć grupę z 

poprawkowiczów, stworzyć dla nich quiz, a następnie udostępnić test tylko tej 

grupie. 
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Zarządzanie grupami 
 

Po wejściu w kurs, należy po prawej stronie w bloku „Administracja” wejść w menu  

„Administracja kursem” > „Użytkownicy” > i wybrać pozycję „Grupy”. Zostanie 

wyświetlony panel do zarządzania grupami. 

 

Przechodząc między zakładkami na górze, możemy zarządzać grupami, grupami 

nadrzędnymi (tworzenie „grup w grupach”), bądź podejrzenie aktualnie utworzonych 

grup. Korzystając z odpowiednich przycisków możemy tworzyć/usuwać grupy i 

przypisywać do nich użytkowników. 

 

UWAGA – samo tworzenie grup nie ma żadnego wpływu, ani na kurs, ani na 

użytkowników. Tym samym spokojnie możemy (nawet testowo) dowolnie tworzyć 

grupy, przypisywać do nich użytkowników, usuwać grupy, itp. – nie ma obaw, że coś 

lub kogoś usuniemy z kursu. 
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Ograniczenie aktywności (np. quizu) wybranej grupie użytkowników 
 

Aby ograniczyć moduł aktywności (w tym wypadku quiz) określonej grupie studentów, 

należy wejść w ustawienia quizu („Administracja” > „Administracja quizem” > „Edytuj 

ustawienia”). Na samym dole znajduje się sekcja „Ogranicz dostęp” Po jej rozwinięciu 

należy dodać ograniczenia wciskając przycisk „Dodaj ograniczenie” i wybrać „Grupa”. 

 

Pozostaje tylko określić warunek (domyślnie „musi”) i wskazać grupę. 

 

 

Po powrocie do kursu, wystarczy spojrzeć na utworzone quizy, by zweryfikować 

przypisanie grup studentów. 
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Import pytań do bazy pytań (dla zaawansowanych) 
 

Istnieje możliwość zaimportowania pytań do bazy pytań z wcześniej przygotowanego 

pliku tekstowego. Import pytań może zaoszczędzić sporo czasu (o ile wcześniej 

poprawnie przygotujemy plik z pytaniami). Lecz dla osób, które nie są jeszcze 

doświadczone w systemie Moodle, mogą przynieść tylko problemy. 

UWAGA – jest to opcja zdecydowanie dla osób zaawansowanych, które sprawnie 

operują w systemie Moodle. 

 

Import pytań wymaga przygotowania pliku tekstowego w oparciu o pewne 

rygorystyczne warunki. Jeżeli nie zostaną one dopełnione (plik zostanie źle 

przygotowany) pytania mogą zostać źle zaimportowane, a część może zostać całkiem 

pominiętych. Taką sytuację trzeba będzie zdiagnozować, a następnie wprowadzić 

odpowiednie poprawki – np. może być konieczne wyczyszczenie bazy pytań, 

poprawienie pliku tekstowego, a następnie kolejny import pytań. Jeżeli dopiero 

zaczyna się nasza przygoda z systemem Moodle i jeszcze nie poznaliśmy go dobrze, 

zdecydowanie zalecane jest ręczne przygotowanie pytań. 

 

Przed docelowym importem pytań do bazy, warto przeprowadzić kilka testowych 

importów, z pliku z kilkoma testowymi pytaniami, aby dobrze poznać cały mechanizm. 
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Aby zaimportować pytania, należy w bloku „Administracja” po prawej stronie, przejść 

do menu „Administracja kursem” > „Baza pytań” i wybrać pozycję „Import”. 

 

1. W sekcji „Format pliku” należy wybrać format, w jakim jest przygotowany plik z 

pytaniami, które chcemy zaimportować. 

2. W sekcji „Ogólne” możemy wskazać kategorię, do której zostaną zaimportowane 

pytania. 

3. Pozycje „Jeśli punktów nie da się dopasować” oraz „Zatrzymaj na błędzie” wskazują 

jak ma się zachować import podczas natrafienia na błędy w pliku. 

4. W sekcji „Import pytania z pliku” należy wybrać przygotowany plik z pytaniami. 
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Import pytań jednokrotnego wyboru – Format Aiken 
 

Format Aiken jest najprostszym sposobem do importowania pytań jednokrotnego 

wyboru. Umożliwia on wskazanie w pliku treści pytania, odpowiedzi oraz oczywiście 

właściwej odpowiedzi. Najważniejsze zasady przygotowania pliku: 

1. Plik musi być tekstowy, zapisany w formacie .txt 

2. Kodowanie pliku musi być ustawione na UTF-8, aby wszelkie znaki narodowe 

zostały poprawnie zaimportowane. 

3. Litery wskazujące na odpowiedź muszą być napisane „dużymi literami”. 

Odpowiedzi muszą być wypunktowane: <litera><kropka><spacja> i dopiero po 

tym ciągu powinna pojawić się odpowiedź. 

4. Napis wskazujący na poprawną odpowiedź (ANSWER) musi być napisanymi 

„dużymi literami”. Po nim musi pojawić się <dwukropek><spacja> i litera 

(napisana „dużą literą”) wskazująca właściwą odpowiedź. 

5. Kolejne pytania w pliku muszą być oddzielone pustą linią. 

Nie dopełnienie tych zasad sprawi, że pytania źle sformatowane, nie zostaną 

zaimportowane do bazy, bądź zostaną zaimportowane tylko częściowo (niektóre 

warianty odpowiedzi zostaną pominięte). Przy dużej ilości pytań, ich ręczna weryfikacja 

w systemie Moodle jest praktycznie niemożliwa, dlatego tak istotne jest właściwe 

przygotowanie pliku. Przykładowy plik z pytaniami powinien wyglądać: 

 

Wskaż właściwą odpowiedź na pytanie: 

A. Odpowiedź pierwsza 

B. Odpowiedź druga 

C. Odpowiedź trzecia 

D. Odpowiedź czwarta 

ANSWER: A 

 

Kolejne pytanie, gdzie koniecznie jest wskazanie odpowiedzi: 

A. Odpowiedź pierwsza 

B. Odpowiedź druga 

C. Odpowiedź trzecia 

D. Odpowiedź czwarta 

ANSWER: B 
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Zalecane jest wykorzystanie programu Notatnik do utworzenia pliku – jest on dostępny 

w każdym systemie Windows. Program ma podstawową funkcjonalność edytora tekstu, 

lecz umożliwi właściwe przygotowanie pliku do importu. 

Gdy już opracujemy i odpowiednio sformatujemy pytania w Notatniku, należy pamiętać 

o zapisaniu go w formacie .txt oraz kodowaniu UTF-8. Aby to zrobić, należy w oknie 

zapisywania pliku upewnić się, że są wybrane dwie opcje: 

Zapisz jak typ: Dokumenty tekstowe (*.txt) 

Kodowanie: UTF-8 

 

 

Tak zapisany plik z pytaniami będzie gotowy do importu do systemu Moodle. 
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Posłowie 
 

Powyższa instrukcja powinna umożliwić Państwu przeprowadzenie sesji w trybie 

zdalnego zaliczenia/egzaminu. Przedstawione zagadnienie to zaledwie niewielka część 

funkcjonalności platformy eNauka. Zachęcamy do samodzielnego poszerzania wiedzy 

o systemie Moodle 2. Czas poświęcony na zaznajomienie się z systemem Moodle 

pozwoli Państwu poznać metody profesjonalnego przygotowania kursów, skutecznego 

i szybkiego komunikowania się ze swoimi studentami i dwukierunkowej wymiany 

materiałów W ten sposób będą Państwo w stanie zwiększyć atrakcyjność własnych 

zajęć, iść z „duchem czasów” i wyjść naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych studentów. 

Nabyte umiejętności nie zdewaluują się prędko, gdyż system Moodle to 

międzynarodowy standard, który istnieje od ponad 18 lat i na pewno dalej będzie 

rozwijany. 
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