
Obsługa platformy moodle 

Jak wysłać zadanie do nauczyciela 

 

Opracowanie: Klaudia Mleczkowska 



1. Zaloguj się na platformie moodle 

 

Imię i nazwisko  



2. Wybierz interesujący Cię kurs 

 

Wybrany kurs 



3. Wybierz temat, w którym masz do 
wykonania zadanie 

 

Wybierz zadanie 



4. Wejdź w zadanie  

 



4. Wejdź w zadanie  
Ważne informacje zawarte przy zadaniu: 
- Status przesłanego zadania: Jeśli nie go nie robiłeś/łaś zapisane jest 

„nie próbowano”, po wykonaniu zadania status zmienia się na 
„wykonano” 

- Stan oceniania: Jeśli nie zostało wykonane nie ma ocen, jeśli 
przesłałeś/łaś do oceny wyświetla się komunikat wysłane do oceny, 
gdy nauczyciel oceni dane zadanie wyświetla się – oceniono 

- Termin oddania: Nauczyciel może wymusić termin oddania zadania 
tzn. jeśli masz je oddać do 1.04 to zadanie będzie tylko aktywne do 
tego dnia, po tym terminie nie będziesz mógł/mogła wykonać 
zadania. 

- Pozostały czas: jest to czas, który został do końca terminu oddania 
- Ostatnio modyfikowane: są to modyfikacje jakie przeprowadził 

nauczyciel w tym zadaniu 
- Komentarze do przesłanego zadania: nauczyciel ma możliwość 

dodania komentarza do zadania, np. może być to podpowiedź w jaki 
sposób wykonać dane zadanie. 



5. Pobranie pliku 

W tym miejscu pobierasz plik z zadaniem do wykonania. Plik 
zapisuje się na Twoim prywatnym komputerze. W zależności od 
wymagań nauczyciela zadanie wykonujesz: w pliku bądź w 
zeszycie. W takiej samej formie przesyłasz wykonane zadanie do 
nauczyciela. 



6. Dodanie zadania 

 

Klikasz tą ikonkę. 



7. Załadowanie zadania 

 

W tym miejscu dodajesz plik  
z wykonanym zadaniem. 
 Może być to plik word, zdj, pdf, excel.  
W zależności od wymagań nauczyciela. 



7. Załadowanie zadania CD. 

 

Po kliknięciu wyskakuje okienko, w którym 
dodajesz załącznik.  
 

Po dodaniu załącznika klikasz przycisk „PRZEŚLIJ TEN PLIK”. 



 
Jeśli wszystko poszło dobrze, Twój plik zostanie 
załadowany. 
UWAGA: Pamiętaj, że plik ma ograniczenie 2 MB. 

Po załadowaniu pliku, klikasz przycisk 
„ZAPISZ ZMIANY” 



8. Ostateczne wysłanie zadania 

Po zapisaniu zmian, zapisuje się wersja robocza zadania. 
 W tym momencie uczeń może wprowadzić jeszcze jakieś zmiany. 

W tym miejscu uczeń może 
edytować zadanie. 

W tym miejscu uczeń  

może usunąć zadanie. 

W tym miejscu dodajemy ostatecznie zadanie. 



9. Potwierdzenie przesłania zadania 

 

Pamiętaj, aby potwierdzić przesłanie zadania. 
Kliknij „KONTYNUUJ”.  



10. Upewnij się, że przesłałeś/łaś 
zadanie 

 
Jeśli w tym miejscu widnieje taki status, 
 to wszystko zrobiłeś/łaś dobrze. 



11. Informacja zwrotna od nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela 

Imię i nazwisko ucznia 

Po sprawdzeniu i wystawieniu 
oceny przez nauczyciela stan 
oceniania zmienia się z „nie 
oceninone” na „ocenione”. 

W tym miejscu widnieje 
informacja zwrotna od 
nauczyciela, zawiera ona 
ocenę, datę ocenienia 
oraz dane nauczyciela, 
który tą ocenę wystawił. 


