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1. Instrukcja logowania do Platformy E-learning: 
1. Wejść na stronę http://elearning.wspkorczak.eu/ 

2. W polu „Użytkownik” wpisać identyczny login jak do systemu „Wirtualna Uczelnia” 

3. W polu „Hasło” wpisać identyczne hasło jak do systemu „Wirtualna Uczelnia” 

4. Kliknąć „Zaloguj” 

 

 
 

UWAGA: 

W przypadku braku danych do logowania do „Wirtualnej Uczelni” należy pozyskać je w sposób opisany 

w „Instrukcji logowania do Wirtualnej Uczelni” [link: Instrukcja] lub zgłosić się do Dziekanatu Wydziału. 

  

http://elearning.wspkorczak.eu/
http://wspkorczak.eu/instrukcje/instrukcja_logowania_do_wirtualnej_uczelni.pdf
http://wspkorczak.eu/instrukcje/instrukcja_logowania_do_wirtualnej_uczelni.pdf
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2. Opis modułów Platformy E-learning 

 
 

1. Menu górne 

2. Menu boczne 

3. Kafelki z funkcjonalnościami 

 

 
4. Menu boczne 
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3. Instrukcja uruchamiania kontentów (wykładów) zamieszczonych 
na platformie 

Po zalogowaniu się na platformę, należy uczynić to poprzez kliknięcie kafelka Moje przedmioty. 

 
Po wejściu w Moje przedmioty Student widzi listę przypisanych przedmiotów do studiowania na 

Platformie E-learning 

 
 W celu rozpoczęcia studiowania wybranego przedmiotu należy kliknąć jego kod/nazwę wiersza [zobacz 

powyżej]. Po kliknięciu pokaże nam się zawartość wybranego przedmiotu zawierająca tzw. kontenty. 
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Kontent może zawierać dowolną treść np. materiał audio-wizualny, prezentację, zapis audio etc. Jeden 

kontent zwykle zawiera treści odpowiadające jednej jednostce wykładowej – jednakże w zależności od 

zawartości ww. zasada nie musi być zachowana. 

 
Aby uruchomić kontent, który wcześniej nie był w ogóle odsłuchiwany, można albo kliknąć na nazwę 

danego kontentu (wykładu) lub przycisk Uruchom kurs – (oznaczoną czerwoną ramką na powyższym 

rysunku) lub kliknąć na przycisk Uruchom od początku – znajdujący się po prawej stronie strony z 

wykładami z przedmiotu (oznaczony zieloną ramką na powyższym rysunku). 

 

W przypadku, gdy wykład był już wcześniej uruchamiany i student chce go jeszcze raz uruchomić (np. 

żeby jeszcze raz odpowiedzieć na pytania kontrolne zawarte na końcu wykładu) – musi KONIECZNIE 

uruchomić ten wykład używając przycisku Uruchom od początku (oznaczony zieloną ramką na 

powyższym rysunku) – w przeciwnym razie po zakończeniu odsłuchiwania wykładu statusy ukończenia i 

zaliczenia będą nieukończone i niezaliczone.  

UWAGA: użycie przycisku Uruchom od początku resetuje dotychczasowy wynik ukończenia/zaliczenia 

kontentu – należy go używać wyłącznie w celu poprawy wyniku zakończenia/zaliczenia [np. w 

przypadku nieuzyskania zaliczenia testu końcowego]. 

 

Aby uruchomić wykład od miejsca (slajdu), na którym ostatnio student zakończył jego odsłuchiwanie, 

musi go uruchomić klikając na przycisk Uruchom (oznaczony czerwoną ramką na powyższym rysunku). 

Przycisku Uruchom używa się zwykle w celu powtórki materiału 

 

Na platformie zamieszczone są głownie dwa rodzaje kontentów: 

- kontenty filmowe (zawierające materiały filmowe), 

- kontenty tekstowe (zawierające materiały w formie tekstu jak również materiały w postaci nagrań 

audio).  
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3.1. Kontenty filmowe 
Po uruchomieniu kontentu wyświetlony zostanie pierwszy slajd wykładu filmowego przedstawiony na 

poniższym rysunku: 

 
Do przemieszczania się pomiędzy slajdami wykładu filmowego służą strzałki – oznaczone na powyższym 

rysunku kolorem czerwonym. Za pomocą strzałki w lewo można przejść do poprzedniego slajdu, za 

pomocą strzałki w prawo do następnego. Aby poprawnie zakończyć przeglądanie wykładu, należy 

PRZEJŚĆ PRZEZ WSZYSTKIE SLAJDY wykładu i zamknąć wykład ten na ostatnim slajdzie, na 

którym wyświetlone jest podsumowanie wyników, jakie student uzyskał udzielając odpowiedzi na 

pytania kontrolne. Na poniższym rysunku przedstawiono slajd z podsumowaniem wyników.  
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Platforma E-Learning 

Aby zakończyć przeglądanie wykładu, należy kliknąć w znak „x” oznaczony na powyższym rysunku 

czerwoną strzałką.  

 

Następnie klikamy napis znajdujący się w prawym górnym rogu okna Zamknij (oznaczony na poniższym 

slajdzie czerwoną ramką) 
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3.2. Kontenty tekstowe 
Po uruchomieniu wykładu tekstowego zostanie wyświetlone okienko podobne do tego przedstawionego 

na poniższym rysunku:  

 
Do przemieszczania się pomiędzy slajdami – podobnie jak w przypadku wykładów filmowych – służą 

strzałki oznaczone na powyższym rysunku zieloną ramką (obok strzałki znajduje się informacja, na 

którym slajdzie obecnie znajduje się student). Na powyższym rysunku znajduje się tylko jedna strzałka 

nawigacyjna (za pomocą której można przejść do następnego slajdu), na dalszych slajdach jest też druga 

– umożliwiająca przejście do poprzedniego slajdu. 

Również w przypadku wykładów tekstowych, aby poprawnie zakończyć przeglądanie wykładu, należy 

przejść przez WSZYSTKIE SLAJDY w danym wykładzie. Okienko z wykładem należy zamknąć na 

ostatnim slajdzie za pomocą znaku „x” (oznaczony na powyższym slajdzie czerwoną ramką) – tak jak w 

przypadku wykładów filmowych. 

 

Następnie klikamy napis znajdujący się w prawym górnym rogu okna Zamknij (oznaczony na poniższym 

slajdzie czerwoną ramką) 
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Platforma E-Learning 

 
 

Jeżeli wszystko zostało wykonane prawidłowo i zostały udzielone poprawne odpowiedzi na pytania 

kontrolne zawarte pod koniec wykładów – status ukończenia i status zaliczenia powinny być 

odpowiednio wyświetlone jako „zakończony” i „zaliczony”. Statusy zostały oznaczone na poniższym 

rysunku (statusy oznaczone czerwoną ramką): Na poniższym przykładzie widać, że nie uzyskano 

zaliczenia. Oznacza to, iż nie obejrzano wszystkich slajdów oraz nie udzielono prawidłowych odpowiedzi 

na pytania kontrolne w kontencie. Wówczas należy użyć przycisku Uruchom od początku. 
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3.3. Testy wiedzy 
Na końcu niektórych przedmiotów znajdują się testy wiedzy stanowiące osobny kontent, zamieszczone w 

celu weryfikacji wiedzy zdobytej przez studenta na wszystkich wykładach z danego przedmiotu, są one 

swego rodzaju egzaminami z danego przedmiotu. Testy te składają się z kilku – kilkudziesięciu pytań. Są 

to pytania różnego typu, od testu jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, pytania, w których 

należy połączyć ze sobą odpowiednie punkty, bądź też pytania, w których należy poumieszczać określone 

elementy w odpowiednie rubryki oraz takie, w których w puste luki w tekście należy wpisać odpowiednie 

wyrazy. Na poniższych rysunkach przedstawiono różnego rodzaju pytania, z jakimi student może się 

zetknąć, rozwiązując test wiedzy. 

 

 
Pytanie z lukami w tekście 
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Platforma E-Learning 

 
Pytanie, których trzeba połączyć pasujące do siebie elementy 

 

 
Pytanie jednokrotnego wyboru (pole zaznaczenia odpowiedzi w kształcie koła) 
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Platforma E-Learning 

 

 
Pytanie wielokrotnego wyboru (pole zaznaczenia odpowiedzi w kształcie kwadratu) 

 

Zarówno w kontentach tekstowych jak i filmowych każde pytanie należy zatwierdzać klikając na przycisk 

„OK.” znajdujący się w prawym dolnym rogu slajdu z pytaniem. Kliknięcie tego przycisku umożliwia 

jednocześnie przejście do następnego slajdu. Po zatwierdzeniu odpowiedzi za pomocą wcześniej 

wspomnianego przycisku zmiana udzielonej odpowiedzi na dane pytanie nie będzie już możliwa. 

Przechodząc do slajdu z następnym pytaniem powrót do slajdu z pytaniem poprzednim nie będzie 

możliwy. 

 

Na końcu każdego testu wiedzy jest informacja o wyniku, jaki uzyskał student w danym teście. W 

przypadku kontentów tekstowych jest to informacja w postaci liczby pytań zaliczonych na wszystkie 

pytania, jakie były zawarte w danym teście. W przypadku wykładów filmowych na slajdzie 

informującym o wyniku testu jest wyświetlona lista z numerami pytań oraz ich treściami (lub tematyce, z 

jakiej dane pytanie się wywodziło) oraz obok informacja czy pytanie zostało zaliczone (1/1) czy nie (0/1).  

 

W przypadku, kiedy studentowi nie uda się zaliczyć testu wiedzy z danego przedmiotu, zawsze istnieje 

możliwość ponownego rozwiązania testu. W tym celu – będąc w widoku listy wykładów z danego 

przedmiotu - należy kliknąć na przycisk Uruchom od początku znajdujący się po prawej stronie od tytułu 

kontentu będącego testem wiedzy (pierwszy przycisk z lewej strony spośród dwóch tam znajdujących 

się). Spowoduje to uruchomienie testu wiedzy od początku, co będzie umożliwiało ponowne rozwiązanie 

testu.  Na poniższych rysunkach przedstawiono przykładowe slajdy prezentujące wyniki testów wiedzy 

zarówno w kontentach tekstowych jak i filmowych.  
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Slajd z podsumowaniem testu informujący o wyniku testu wiedzy (kontent tekstowy) 

 

 
Slajd z podsumowaniem testu informujący o wyniku testu wiedzy (kontent filmowy) 
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4. Instrukcja wejścia na forum - tworzenie wątków (tematów), 
dodawanie odpowiedzi do nich 

Do wejścia na forum/chat oraz w celu skorzystania z dodatkowych funkcjonalności przypisanych do 

przedmiotu należy skorzystać z Menu górnego. W sekcji eLearning znajdziemy Moje przedmioty – należy 

je kliknąć. 

 
W celu wejścia na forum z danego przedmiotu, należy najpierw odszukać przedmiot ten na platformie. 

Następnie kliknąć jego kod/nazwę. 

Po kliknięciu w nazwę przedmiotu, użytkownik zostanie przeniesiony do menu głównego danego 

przedmiotu, zawierającego listę wykładów (kontentów), zasoby, zadania otwarte itd. Poniżej listy 

wykładów znajduje się sześć przycisków: FAQ, Forum, Chat, Kalendarz, Dodaj zasób oraz Powrót. W celu 

wejścia na forum należy kliknąć na przycisk Forum, oznaczony na poniższym obrazku czerwoną ramką:   
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Po kliknięciu w przycisk "Forum" użytkownik zostanie przeniesiony do głównego menu forum, powinno 

się ukazać okienko podobne do tego przedstawionego poniżej: 

 
Chcąc założyć nowy temat (utworzyć nowy wątek), należy najpierw w sekcji Czynność rozwinąć listę 

czynności do wykonania, następnie z listy, która się rozwinie, kliknąć pozycję Dodaj nowy temat.  
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Przy zakładaniu nowego tematu, należy podać: tytuł tematu, treść wiadomości, do nowo tworzonego wątku 

można również dodać załącznik, w tym celu należy kliknąć na przycisk Przeglądaj 

Po wypełnieniu wszystkich pól (tytuł tematu, treść wiadomości) oraz opcjonalnemu dodaniu załącznika, w 

celu założenia nowego tematu, należy kliknąć na przycisk Zapisz 

Nowy temat został już dodany, teraz po wejściu w sekcje Forum, z poziomu menu głównego przedmiotu, 

będzie on widoczny dla innych użytkowników, zostało to pokazane na poniższym obrazku: 

 
Chcąc przeglądać dany temat, wątek lub też udzielić odpowiedzi, należy kliknąć na nazwę tematu, tak jak 

to zostało pokazane na powyższym obrazku. Następnie, będąc już w danym wątku, odpowiedzi można 

udzielić poprzez kliknięcie na przycisk Nowa odpowiedź, tak jak pokazano to na poniższym zrzucie ekranu: 

 
Przy pisaniu odpowiedzi w danym wątku (temacie) należy wypełnić pole tekstowe Treść wiadomości, tak 

jak to zilustrowano poniżej (pole tekstowe Treść wiadomości: 

 

Do treści wiadomości tej odpowiedzi zostanie także dołączony załącznik, w celu jego dodania należy 

kliknąć przycisk Przeglądaj. 
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Platforma E-Learning 

Po kliknięciu w ten przycisk wyświetli się okienko, w którym użytkownik będzie musiał wskazać plik, 

który będzie chciał dołączyć do nowo zakładanego wątku, zostało to pokazane na poniższym obrazku: 

 
Będąc w okienku, w którym należy odszukać plik będący załącznikiem, należy najpierw odszukać folder, 

w którym ten plik się znajduje, następnie kliknąć na niego zaznaczając go tym samym, po czym należy 

kliknąć na przycisk Otwórz - załącznik został już dołączony do treści odpowiedzi. 
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Platforma E-Learning 

 
Po wypełnieniu wszystkich pola treści wiadomości i dodaniu załącznika, należy kliknąć na przycisk Zapisz, 

w celu dodania odpowiedzi w danym wątku, pokazano to na poniższym zrzucie ekranu:  

 

Po kliknięciu w przycisk Zapisz użytkownik zostanie przeniesiony do meny głównego danego wątku, z 

dodaną odpowiedzią, co przedstawiono poniżej: 

 
Chcąc wrócić do głównego menu sekcji Forum danego przedmiotu, należy kliknąć na przycisk Powrót - 

wówczas użytkownik zostanie przeniesiony do widoku głównego Forum, gdzie będzie wyświetlona lista 

wszystkich wątków dotyczących danego przedmiotu.  
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Platforma E-Learning 

5. Instrukcja wejścia na czat 
Do wejścia na forum/chat oraz w celu skorzystania z dodatkowych funkcjonalności przypisanych do 

przedmiotu należy skorzystać z Menu górnego. W sekcji eLearning znajdziemy Moje przedmioty – należy 

je kliknąć. 

 
 W celu wejścia na Chat z danego przedmiotu, należy najpierw odszukać przedmiot ten na platformie. 

Następnie kliknąć jego kod/nazwę. 

Po kliknięciu w nazwę przedmiotu, użytkownik zostanie przeniesiony do menu głównego danego 

przedmiotu, zawierającego listę wykładów (kontentów), zasoby, zadania otwarte itd. Poniżej listy 

wykładów znajduje się sześć przycisków: FAQ, Forum, Chat, Kalendarz, Dodaj zasób oraz Powrót. W celu 

wejścia na forum należy kliknąć na przycisk Chat, oznaczony na poniższym obrazku czerwoną ramką:   
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Platforma E-Learning 

Po kliknięciu w przycisk Chat użytkownik wejdzie na czat, powinno się ukazać okienko podobne do tego 

przedstawionego poniżej, poszczególne elementy okienka zostały oznaczone cyframi, zostały one opisane 

pod obrazkiem: 

 
Opis elementów: 

1 - główne okienko komunikacyjne, w którym użytkownicy widzą wypowiedzi swoje jak i innych 

użytkowników, 

2 - pole tekstowe, w którym użytkownik pisze treść swojej wypowiedzi [po napisaniu wypowiedzi należy 

nacisnąć klawisz Enter], 

3 - przybornik, dzięki któremu można zmienić styl czcionki oraz jej kolor,  

4 - okienko wyświetlające listę użytkowników aktualnie przebywających na czacie,  

 

 

Zakładanie zewnętrznego czatu (pokoju), niezwiązanego z konkretnym przedmiotem 
Jeżeli użytkownik będzie chciał założyć czat, który będzie dostępny tylko dla ograniczonej grupy 

użytkowników (np. tylko dla wybranych studentów z danej grupy studenckiej lub tylko dla 

pracowników/wykładowców z danego wydziału), musi się w tym celu skontaktować z administratorem 

platformy (drogą mailową lub telefoniczną, dane te dostępne są w panelu Pomoc techniczna, znajdującego 

się po lewej stronie witryny platformy e-learningowej).  
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