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W związku z zaistniałymi okolicznościami nasza szkoła udostępniła dla uczniów platformę edukacyjną 

– Moodle. Obecnie jest to najpopularniejszy system do nauczania on-line, który jest powszechnie 

używany przez szkoły, uniwersytety i firmy. Bardzo elastyczna i prosta w obsłudze platforma 

przeznaczona do zdalnego nauczania.  

 

Od poniedziałku nauczyciele będą sukcesywnie zamieszczali tam dla Was materiały edukacyjne, 

lekcje, ćwiczenia, quizy. Będziecie mogli również kontaktować się ze swoimi nauczycielami. 

 

Krótki przewodnik jak poruszać się po platformie edukacyjnej Moodle 

 

1. Po wpisaniu adresu: https://cksulechow.moodle.org.pl/ należy zalogować się podając login 

i hasło, które zostało wam dostarczone przez administratora. 

 

 

2. Przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło na nowe. 
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3. Elementy ekranu 

Po zalogowaniu się na platformę w głównym ekranie widoczna jest dostępna lista kursów do których 

zostaliście przypisani przez nauczycieli prowadzących.  

W prawej kolumnie ekranu widoczne są między innymi:  

oś czasu: z nadchodzącymi terminami zadań, 

moje prywatne pliki: tutaj możesz umieszczać swoje pliki, do których będziesz miał zawsze dostęp, 

użytkownicy online: osoby, które są obecnie zalogowane do platformy, 

kalendarz: zaznaczone są w nim między innymi terminy zbliżających się zadań., które są wyróżnione 

kolorem. Po wskazaniu myszą wybranej daty wyświetlone zostaną elementy, których dostępność 

kończy się danego dnia. 

Lewa kolumna zawiera menu, gdzie możesz m.in. przejść do kokpitu, strony głównej, swoich plików 

zapisanych w platformie, czy też przejść na wybrany kurs.  
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5. Jeżeli znajdujesz się na stronie z wybranym kursem na samej górze (tuż pod tytułem), dostępną 

jest lokalizacja w której obecnie się znajdujesz. Poniżej widoczne są lekcje podzielone tematycznie na 

działy/lekcje. Uwaga! W zależności od kursu,  układ i zagadnienia tematyczne będą inne – zależy to 

od nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

  

6.  Włączanie menu aktualnego kursu. 

 

 

 

 

 

 

 

Aby przełączyć się do menu 

aktualnego kursu, należy kliknąć 

ikonkę. Pojawi nam się poniższe 

menu  
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7. Stąd możecie zobaczyć między innymi uczestników kursu, oceny, dostępne działy tematyczne w 

ramach kursu, czy też szybko przełączać się między kursami bez potrzeby wychodzenia na stronę 

główną platformy e-learningowej. 

 

 

8. Przechodząc do kokpitu, możesz dostosować indywidualne wyświetlenie strony np. chcąc 

przesunąć bloki menu kalendarz wyżej należy wcisnąć przycisk edytuj stronę  
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Widok układu przed zmianą bocznego menu. Widok układu po zmianie bocznego menu. 

  

 

Zawsze można wrócić do oryginalnego układu wyświetlenia strony klikając: przywróć ustawienia 

domyślne strony. 

 

 


