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1. Ustawienia strony głównej 
Grupa opcji Administracja/Ustawienia strony głównej pozwala nam zarządzać stroną główną 

(startową) platformy. Włącz tryb edycji (Administracja/Ustawienia strony głównej/Włącz/ 

Wyłącz tryb edycji), opcja pozwala uzyskać dostęp do ustawień poszczególnych bloków (1) 

natomiast Ustawienia (Administracja/Ustawienia strony głównej/Edytuj ustawienia) umożliwia 

edycję wyglądu strony głównej (2). 

 

 

Ustawienia strony głównej - możemy zmienić nazwę serwisu (Pełna nazwa serwisu), jego 

skróconą nazwę (Skrócona nazwa serwisu) oraz opis strony głównej (Opis strony głównej). 

Decydujemy również, jakie informacje na temat kursów (Opis strony głównej) i w jakiej formie 

umieścimy na naszej stronie. 
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Skrócona nazwa serwisu 

Opis strony głównej 
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2. Jak powinna wyglądać strona główna? 
 Niezależnie od wybranego przez nas sposobu prezentowania kursów zastosujmy tylko 

jeden, mimo że platforma daje nam możliwość stosowania wielu jednocześnie 

 W przypadku opcji Pokaż listę kategorii starajmy się nie tworzyć kategorii pustych  

 Jeżeli w forum Aktualności umieszczamy informacje reklamowe zachęcające do 

skorzystania z platformy, to ustawmy opcję Pokaż nowości widoczną dla użytkowników 

niezalogowanych 

 Nie umieszczajmy zbyt wielu bloków na stronie głównej  

 Podstawowe bloki, które powinny się znaleźć na stronie głównej, to: Menu główne, 

Nawigacja, Administracja, Kalendarz, opcjonalnie Opis strony głównej, Zalogowani 

użytkownicy 

 Nie przemieszczajmy bloków na naszej platformie bez naprawdę ważnego powodu. 

Użytkownicy przyzwyczajają się do określonego schematu położenia bloków 

 Jeżeli nie jest to sprzeczne z koncepcją strony, to ograniczmy się do jednej kolumny 
bocznej, pozwala to na korzystanie z platformy na urządzeniach mobilnych 

3. Wybór języka platformy 
Należy zainstalować pakiet językowy dostępny na platformie a następnie zmienić ustawienia 

języka domyślnego platformy (Site administration/Language/Language packs) 

 

Po wybraniu języka naciśnij przycisk Install selected language packs 

Następnie w ustawieniach języka platformy ustaw język polski jako domyślny (default). Rysunek 

poniżej… 

Domyślnie dla użytkowników ustawiony jest język angielski, dlatego w ustawieniach profilu 

użytkownika (w swoim przypadku jako administrator), ustaw język domyślny na język polski. 
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W innym przypadku po przelogowaniu się na platformie może być ustawiony ponownie język 

angielski. 

 

 

4. Zarządzanie uwierzytelnieniem 
Aby potencjalny użytkownik mógł zostać użytkownikiem zarejestrowanym na platformie, należy 

uaktywnić formularz rejestracyjny.  Jest to wygodna forma zakładania kont użytkownikom 

poprzez rejestrację przez samych użytkowników. 

Należy wybrać następujące opcje: Administracja serwisu/Wtyczki/Zarządzaj uwierzytelnieniem. 

W polu Samodzielna rejestracja wybierz Uwierzytelnienie za pomocą poczty elektronicznej. 
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W tym przypadku użytkownik wypełnia formularz danymi rejestracyjnymi, podając imię, 

nazwisko, login (małe litery!), hasło i adres e-mail. Na wpisany adres wysyłany jest list z linkiem 

uwierzytelniającym, którym potwierdza swoje dane. 

5. Zasady strony (bezpieczeństwo) 
Opcje umożliwiające m.in. zabezpieczenie przed dostępem do strony głównej platformy bez 

zalogowania się (1) oraz zasady haseł (2) znajdują się w zakładce Administracja 

serwisu/Ochrona/Zasady strony/. 

 

 

 

6. Role użytkowników 
W Moodle wyróżniamy pewne grupy użytkowników. Każda z nich ma określone uprawnienia, 

czyli wykaz czynności, które może wykonać w ramach platformy. 
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Wyróżniamy następujące role: 

 Menedżer (administrator)- mają dostęp do kursu i mogą go modyfikować, zwykle nie 

uczestniczą w kursach 

 Autor kursu - mogą tworzyć nowe kursy 

 Prowadzący - mogą robić wszystko w kursie, np. zmieniać składowe czy oceniać 

studentów 

 Nauczyciel bez praw edycji - mogą uczyć w kursach i oceniać studentów, ale nie mogą 

wprowadzać zmian edycyjnych 

 Student - mają z zasady mniej uprawnień w kursach (inaczej – uczeń) 

 Gość - mają niewiele uprawnień i przeważnie nie mogą nigdzie nic wpisywać 

 Uwierzytelniony użytkownik - wszyscy zalogowani użytkownicy 

 Uwierzytelniony użytkownik na stronie głównej - wszyscy zalogowaniu użytkownicy na 

stronie głównej kursu 

Można przypisać użytkownikowi daną role w całym serwisie, ale jest to raczej wykorzystywane 

do nadania roli autorom kursu. Każdy użytkownik może być na jednym kursie nauczycielem 

a w innym kursie uczniem, dlatego nadanie roli w całym serwisie powinno być ustalane dosyć 

ostrożnie. Daną rolę nadajemy danemu użytkownikowi lub użytkownikom w konkretnym kursie. 

 

7. Zarządzanie użytkownikami w serwisie 
Listę zarejestrowanych użytkowników możemy obejrzeć wybierając kolejno opcje: 

Administracja serwisu/Użytkownicy/Konta/Przeglądaj listę użytkowników. 

Możemy usunąć użytkownika, wyłączyć czasowo konto lub poprawić dane w profilu. Widoczny 

wyżej filtr, umożliwia wyświetlenie osób, które spełniają wpisane kryteria.  

Pod listą użytkowników,  widoczny przycisk Dodaj nowego użytkownika, pozwala tworzyć 

nowego konta. 
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Dodanie nowego użytkownika umożliwia też opcja w bloku administracyjnym serwisu w tej 

samej grupie opcji …/Konta/Dodaj nowego użytkownika. 

W przypadku braku uwierzytelnienia użytkownika poprzez e-mail, mamy możliwość potwierdzić 

konto ręcznie. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy użytkownik przy rejestracji wpisze 

niepoprawny adres e- mail. Wtedy nie otrzyma linku potwierdzającego rejestracje. W tym 

przypadku pojawi się dodatkowo w ostatniej kolumnie opcja Potwierdź (rys. poniżej) 

 

Wielokrotne akcje na użytkownikach (1) pozwalają potwierdzić rejestrację, wysłać wiadomość 

e- mail, usunąć użytkowników, wyświetlić dane użytkowników z profilu na stronie, pobrać dane 

użytkowników z profilu oraz wymusić zmianę hasła przy następnym logowaniu. Należy wybrać 

użytkowników w lewym oknie i dodać do zaznaczenia(3). Imiona i nazwiska widoczne będą 

w prawym oknie. Po wybraniu operacji klikamy Wykonaj. 
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Przyciski Usuń z zaznaczenia oraz Usuń wszystko pozwalają usunąć osoby jako zaznaczone do 

wykonania powyższych operacji. Możemy dodatkowo zastosować filtr wyświetlający osoby do 

zaznaczenia, które będą spełniać określone kryteria. 

Jeśli będziemy chcieli dodać dodatkowe pole w profilach użytkowników, wybieramy opcje 

w bloku administracyjnym Pola w profilu użytkownika i dodajemy pole o określonym formacie 

(data, tekst, lista, pole), wpisując nazwę pola w następnym kroku operacji i zapisując zmiany. 

8. Ślady użytkowników na platformie (logi) 
Administrator może obejrzeć logi użytkowników platformy, tzn. kiedy i gdzie poruszał się dany 

użytkownik na platformie. Dane te widoczne są w raportach witryny (Administracja 

serwisu/Raporty/Dziennik zdarzeń/. Po pobraniu logów widoczne są dane użytkownika: imię, 

nazwisko, data, godzina, zdarzenie, opis oraz numer IP komputera użytkownika. Można dodatkowo 

zastosować filtr danych do wyświetlenia. 
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Filtr danych 


