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Wprowadzenie 
NEO to światowej klasy, wielokrotnie nagradzany system zarządzania nauczaniem (LMS) dla szkół 

i uczelni. Ta łatwa w obsłudze platforma zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do efektywnego 

nauczania i uczenia się. 

 

Rozwiązanie NEO zostało opracowane przez CYPHER LEARNING, firmę specjalizującą się 

w tworzeniu platform learningowych dla organizacji z całego świata. CYPHER LEARNING posiada 

w swojej ofercie podobne rozwiązania LMS – platformę MATRIX dla biznesu oraz platformę INDIE 

dla przedsiębiorstw. Produkty CYPHER LEARNING – wykorzystywane przez ponad 20 000 organizacji 

i miliony użytkowników – zdobyły też wiele nagród. 
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Chcielibyśmy, aby korzystanie z naszej platformy, zwłaszcza na początku, było przyjemnym 

doświadczeniem dla wszystkich i przynosiło jak najlepsze wyniki. Z tego powodu opracowaliśmy trzy 

przewodniki wprowadzające dla trzech głównych użytkowników platformy NEO: administratorów, 

nauczycieli i studentów. 

 

 

Przewodnik wprowadzający dla studentów (ten przewodnik) objaśnia procedury 

zapisywania się na zajęcia, przesyłania zadań oraz komunikacji z nauczycielami.  
 

 

Przewodnik wprowadzający dla nauczycieliomawia tematy takie jak tworzenie zajęć, 

korzystanie z kompetencji czy ocenianie zadań.  
 

 

Przewodnik wprowadzający dla administratorów zawiera omówienie następujących 

tematów: nawigowanie w NEO, konfiguracja funkcji, dostosowywanie platformy 

i zarządzanie użytkownikami.  

 

Przewodnik wprowadzający dla rodziców zawiera informacje na temat dostępu do konta 

rodzica, dostępu do danych dziecka oraz sposobu nawigowania po platformie.  

 

W niniejszym przewodniku wyjaśniono podstawowe działania, jakie powinien wykonać student, 

rozpoczynając korzystanie z platformy NEO. W celu przejścia do konkretnych tematów skorzystaj ze 

spisu treści.  

 

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjach platformy, skorzystaj z Centrum 

pomocy.  
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Tworzenie konta  
Portal szkoły to miejsce, w którym znajdziesz katalog zajęć z podglądem dostępnych zajęć, 

aktualności szkolne, kalendarz szkolny i wiele więcej.  

 

Korzystanie z platformy wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. Dane te możesz otrzymać od 

administratora szkoły; jeśli nie, możesz przejść do portalu szkoły i samodzielnie utworzyć konto 

studenta. 
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Do utworzenia konta studenta na platformie NEO może być konieczny kod dostępu – zależy to od 

sposobu, w jaki administrator szkoły skonfigurował program.  

 

 

 

Aby utworzyć konto, kliknij opcję Zaloguj się, a następnie Zaloguj się/Zarejestruj się z kodem dostępu. 
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Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, i żądane dane konta.  
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Nawigowanie po platformie 
Po zalogowaniu się do konta zobaczysz stronę główną studenta. Tu znajduje się przegląd Twoich 

zajęć i grup. Wyświetlane są także kalendarz, lista zadań do zrobienia, ogłoszenia itd. 

 

 

Lewy pasek 

Lewy pasek zawiera karty ułatwiające nawigację po głównych obszarach portalu: stronie głównej, 

katalogu, użytkownikach czy zasobach. 
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Karty na lewym pasku są dostępne bez względu na to, w którym miejscu portalu się znajdujesz.  

Po najechaniu kursorem na kartę wyświetlane jest okienko z najważniejszymi opcjami dla danego 

obszaru. 

 

Prawy górny pasek 

Prawy górny pasek zawiera ikony, po kliknięciu których uzyskasz dostęp do wiadomości, 

powiadomień, kalendarza, centrum pomocy, wyszukiwania i profilu.  

 

Prawy pasek  

Na prawym pasku znajdują się następujące elementy: postęp w grach i tablicę liderów, kalendarz, lista 

zadań do zrobienia, ogłoszenia, nadchodzące wydarzenia, nagrody oraz lista zminimalizowanych 

okien. Aby wyświetlić więcej informacji, kliknij wybrany element. 
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Aktualności 

W obszarze Aktualności na stronie głównej wyświetlane są wiadomości dotyczące zajęć, grup 

i szkoły oraz wiadomości od Twoich przyjaciół. Domyślnie w Aktualnościach pokazywane są tylko 

najnowsze wiadomości. Jeśli przewiniesz stronę, automatycznie wczytane zostaną starsze pozycje.  

 

 

Użytkownicy 

Katalog użytkowników zawiera listę Twoich przyjaciół, nauczycieli i rodziców. 
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Zasoby 

Z poziomu karty Zasoby możesz dodać wszystkie materiały niezbędne do nauki, takie jak pliki, witryny 

internetowe czy zasoby sieciowe.  

 

W katalogu zasobów możesz zorganizować wszystkie swoje pliki wg kategorii.  



Przewodnik wprowadzający dla studentów 

12 

 

Centrum pomocy 
Chcielibyśmy, aby korzystanie z naszej platformy, zwłaszcza na początku, było przyjemnym 

doświadczeniem. Aby przejść do naszego Centrum pomocy, kliknij ikonę  na prawym górnym 

pasku. Wyświetlone zostanie wyskakujące okno z opcjami wyboru pomocy online, przewodników 

wprowadzających, pomocy dla studentów (jeśli została włączona przez administratora) oraz pomocy 

dla tej strony, jeśli dla strony, na której się znajdujesz, dostępna jest pomoc. 

 
 

Tematy pomocy online są pogrupowane wg typu konta; większość tematów zawiera szczegółowe 

instrukcje postępowania zilustrowane zrzutami ekranu. A ponieważ Centrum pomocy to okno 

wyskakujące, możesz przeglądać tematy bez konieczności opuszczania bieżącej strony. 
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Profil 
Na stronie profilu wyświetlane są podstawowe dane, szczegóły konta, przyjaciele, zdjęcia, nagrody 

itd. Rodzaj pokazywanych informacji zależy od typu konta i ustawień zabezpieczeń platformy. 

 

W celu przejścia do profilu kliknij ikonę na prawym górnym pasku. 

 

 

 

Najpierw wyświetlona zostanie karta Informacje. Aby edytować profil, kliknij przycisk Edycja.  
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Tu możesz edytować zdjęcie profilowe, opis, hasło, informacje o koncie oraz łącza do mediów 

społecznościowych. 

 

Na karcie Ustawienia możesz włączać/wyłączać różne opcje profilu i zdecydować, jak będą widzieć 

Cię inni użytkownicy platformy. Tu możesz także zmienić domyślny język, wybierając żądany język 

z menu rozwijanego w sekcji Różny.  
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Przykładowe zajęcia 
Teraz pokażemy, jak wyglądają typowe zajęcia w NEO, jak przeglądać zajęcia i wyświetlać główne 

funkcje oraz przyjrzymy się lekcjom i zadaniom. 

 

Domyślnie stroną docelową każdych zajęć jest strona Lekcje zawierająca przegląd wszystkich lekcji 

przypisanych do danego przedmiotu. Na lewym pasku znajdują się karty, dzięki którym uzyskasz 

bezpośredni dostęp do najważniejszych sekcji zajęć. Na prawym pasku wyświetlane są postęp lekcji, 

aktywność, mistrzostwo, postęp w grach, lista zadań do zrobienia, ogłoszenia itd.  

 

 

Omówimy teraz każdą z tych sekcji. 
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Główny lewy pasek nawigacyjny 

W trakcie zajęć główny lewy pasek platformy jest zminimalizowany. Aby powrócić do strony głównej, 

kliknij ikonę Dom u góry po lewej.  
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Lewy pasek  

Lewy pasek ułatwia nawigowanie po wszystkich najważniejszych sekcjach okna zajęć:  
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Zawiera on następujące karty:  

 

✓   Początek – stąd możesz przejść do sekcji Lekcje, Aktualności, Grupy, Kalendarz i Witamy. 

✓   Przyporządkowanie – zawiera informacje o zadanych zadaniach. 

✓   Mistrzostwo – tu możesz zobaczyć, w jakim stopniu udało Ci się opanować umiejętności i 

wiedzę wymagane na danych zajęciach.  

✓   Media – pokazuje zasoby Kaltura. 

✓   Zasoby – tu zapisane są wszystkie zasoby przypisane do zajęć. 

✓   Studenci – lista wszystkich studentów w klasie. 

✓   Nauczyciele – lista wszystkich nauczycieli danej klasy. 

✓   Gry – tu wyświetlany jest przegląd wszystkich gier klasowych, jeśli funkcja ta jest włączona.  

✓   Fora – każda klasa ma swoje forum, na którym studenci mogą rozmawiać. 

✓   Rodzice – lista wszystkich rodziców studentów w klasie. 

✓   Asystenci nauczania – lista wszystkich asystentów nauczania przypisanych do klasy. 

✓   Frekwencja – tu wyświetlana jest Twoja frekwencja na zajęciach. 

✓   Czat – członkowie mogą wymieniać wiadomości tekstowe w czasie rzeczywistym. 

✓   Wiki – zbiór stron, które mogą być edytowane przez więcej niż jedną osobę.  

✓   Blog – tu studenci i nauczyciele mogą udostępniać swoje wpisy online. 

✓   Teczka – tu studenci mogą przechowywać kopie ważnych zasobów powiązanych z zajęciami. 

✓   Aktywność – tu wyświetlana jest Twoja aktywność podczas zajęć. 

✓   Konspekt – konspekt zawiera opis zajęć. 
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Aktualności  

Aby przejść do aktualności klasowych, wybierz kartę Początek i kliknij Aktualności. Tu wyświetlane są 

ogłoszenia klasowe, posty nauczycieli i studentów, posty o nowych zadaniach, lekcjach 

i wydarzeniach itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawy pasek  
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Na prawym pasku znajdziesz: postępy i poziom mistrzostwa, aktywność na zajęciach, listę zadań do 

zrobienia, ogłoszenia, nadchodzące wydarzenia, postęp w grach, tablicę liderów, status zapisów na 

zajęcia, listę przyznanych lub wymaganych certyfikatów oraz listę zminimalizowanych okien.  

Tu możesz również ocenić zajęcia i zamieścić opinię o nich.  Aby wyświetlić więcej informacji, kliknij 

wybrany element. 
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Lekcje  

Lekcje to sekcja, w której wyświetlane są główne treści związane z zajęciami. Aby wyświetlić 

szczegóły lekcji, kliknij jej nazwę. 

 

 

Możesz również przełączać widok między kafelkami a listą, jeśli opcja ta została włączona przez 

administratora szkoły. W widoku listy wyświetlane są wszystkie odcinki wszystkich lekcji.  
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Liczba odcinków danej lekcji jest wskazana na kafelku lub pokazywana po kliknięciu danego odcinka. 

Możesz również zobaczyć, czy za udział w lekcji przyznawane są nagrody i punkty, oraz sprawdzić 

status ukończenia. 

 

 

Lekcje składają się z treści dydaktycznych, takich jak strony dydaktyczne. Do każdej lekcji można 

również przypisać zadania. Oto jak może wyglądać strona dydaktyczna: 
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Do nawigacji po zajęciach służą przyciski Poprzedni i Kontynuuj.  

 

 

Postęp ukończenia każdego odcinka lekcji jest wskazywany w spisie treści.  

 

W trakcie  

Pokazuje, że dany odcinek nie został jeszcze ukończony.  

 

Ukończony  

Tym symbolem oznaczane są ukończone lekcje i zadania.   
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Do każdej strony przypisany jest również obszar zasobów, do którego nauczyciele mogą dodawać 

zasoby dla studentów. 

 

 

Zasoby klasowe udostępnione przez nauczyciela możesz zobaczyć na karcie Zasoby.  
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Zapisywanie się na zajęcia 
 

Bez konta NEO 

Jeśli nie posiadasz konta NEO, możesz je utworzyć podczas zapisywania się na pierwsze zajęcia. 

Przejdź do portalu szkoły i kliknij kartę Katalog.   

 

Z poziomu portalu gościa przejrzyj katalog zajęć i wybierz zajęcia dla siebie. Aby zapisać się na 

zajęcia, kliknij przycisk Zapisz. Jeśli szkoła sprzedaje zajęcia za pośrednictwem opcji E-handel, 

zamiast przycisku Zapisz zobaczysz przycisk Kup.  
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Następnie kliknij opcję Utwórz konto i wprowadź wymagane szczegóły.  

 

 

Z kontem NEO 

Jeśli posiadasz konto NEO, wystarczy, że przejdziesz do katalogu zajęć z poziomu strony głównej 

i zapiszesz się na wybrane zajęcia.  
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Jeśli do danych zajęć przypisany jest kod dostępu, możesz zapisać się bezpośrednio, klikając opcję 

Zapisz na stronie głównej.  

 

 

 

Pamiętaj, że administrator szkoły lub nauczyciel może również bezpośrednio zapisać Cię na kurs lub 

wysłać Ci zaproszenie do dołączenia do platformy za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
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Zadania 
Aby wyświetlić listę zadań przyporządkowanych do zajęć, wybierz z lewego paska kartę 

Przyporządkowanie. Zadanie może być przypisane do lekcji lub stanowić odrębne polecenie.  

Jeśli jest powiązane z lekcją, jest wymagane do ukończenia lekcji.  

 

 

 

Obsługiwanych jest 15 różnych typów zadań:  

 

✓  Quiz – zestaw pytań, na które musisz udzielić odpowiedzi online. 

✓  Praca pisemna – prześlij pracę pisemną, korzystając z edytora HTML, wraz z dowolną liczbą 

załączników.  

✓  Offline – tradycyjne zadanie, jak test w formie papierowej lub przeczytanie książki. 

W przypadku tego typu zadań nie przesyła się żadnych materiałów online, nauczyciel powinien 

wprowadzić oceny dla każdego studenta w oparciu o wyniki ich pracy offline.   

✓ Ankieta – zestaw pytań, na które musisz udzielić odpowiedzi online. 

✓ Dyskusja – zdobywaj punkty, biorąc udział w dyskusji zapoczątkowanej przez nauczyciela. 

✓  Debata – dodawaj argumenty za lub przeciw tezie podanej przez nauczyciela. 

✓  Zespół – opracuj zadany temat wraz z kolegami/koleżankami z klasy. Nauczyciel sam 

podzieli Was na zespoły i utworzy grupę prywatną.  
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✓  Dropbox – prześlij jeden lub więcej plików. 

✓  SCORM – prześlij wyniki quizu SCORM. 

✓  Frekwencja – otrzymaj punkty na podstawie frekwencji. 

✓  Turnitin – zadania Turnitin są sprawdzane pod kątem oryginalności.  

✓  Niestandardowe zadania LTI – zintegrowane zewnętrzne zadania LTI. 

✓  Google Assignments – jeśli opcja ta jest włączona, musisz przesłać zadanie Google 

Assignment. 

✓  Zadanie H5P – zadania H5P będziesz otrzymywać, jeśli włączony jest standard treści H5P. 

 

Aby wyświetlić szczegóły zadania, kliknij jego nazwę. Oto przykładowe zadanie typu praca pisemna: 

 

 

Na stronie zadania znajdziesz instrukcje dotyczące jego przesłania, maksymalny wynik do uzyskania, 

czas trwania, liczbę przesłanych zadań, ocenę, odpowiedź itd.  
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Przesyłanie zadań 
Zadania do wykonania są wyświetlane na stronie głównej lub na stronie docelowej zajęć.  

Kliknij pozycję na liście, aby wyświetlić więcej szczegółów lub przejść bezpośrednio do zadania.  

 

Zadania do wykonania możesz też wyświetlić, klikając kartę Przyporządkowanie z poziomu okna 

zajęć. Zadania, które nie zostały jeszcze przesłane, nie są oznaczone symbolem zaznaczenia.  

 



Przewodnik wprowadzający dla studentów 

31 

 

Sposób przesłania zadania zależy od jego typu. Do dostępnych opcji należą:  

Dropbox lub Praca pisemna – najpierw opracuj odpowiedź, klikając przycisk Przygotuj odpowiedź: 

 

W tego typu zadaniach odpowiedź możesz przesłać od razu lub możesz zapisać pracę i przesłać  

ją później. 
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Quiz, SCORM lub Ankieta – odpowiedz na pytania, klikając przycisk Zrób quiz lub Wypełnij ankietę, 

a następnie przycisk Skończone. 

 

 

Debata lub Dyskusja – weź udział w dyskusji, zamieszczając swoją odpowiedź. Jest to uznawane  

za przesłanie zadania. 

 



Przewodnik wprowadzający dla studentów 

                                                                                                                                  33  

    

Frekwencja – nauczyciel przyznaje punkty na podstawie frekwencji. 

 

Offline – w przypadku tego typu zadań nie musisz przesyłać odpowiedzi online. 

 

Turnitin – zadanie jest dostępne na stronie Turnitin. 

 

Niestandardowe zadanie LTI – zadanie jest dostępne do wykonania na stronie LTI. 

 

Zadanie Google – zadanie jest dostępne do wykonania na stronie Google Assignments. 

 

Zadanie H5P – zadanie jest wbudowane i wykonuje się je za pośrednictwem platformy LMS. 
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Przeglądanie ocen 
Oceny za poszczególne zadania są wyświetlane na karcie Przyporządkowanie.  

 

Ocenę za zadanie możesz znaleźć również na stronie przeglądu.  

 

 

Kiedy zadanie zostanie ocenione, otrzymasz odpowiednie powiadomienie. 
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Ścieżki edukacyjne 
Ścieżka edukacyjna pomaga osiągnąć cele związane z nauką. To specjalny rodzaj zajęć, który 

obsługuje takie cele jak Zajęcia czy Certyfikaty. Sekcja zajęć to taka, która wymaga ukończenia 

określonych zajęć. Sekcja certyfikatu jest uważana za ukończoną, gdy zdobędziesz certyfikat. 

Certyfikat jest również przyznawany po ukończeniu ścieżki.  

 

Aby zapisać się na ścieżkę edukacyjną, przejdź na stronę główną, wybierz opcję Zapisz i wprowadź 

kod dostępu, jeśli jest wymagany. Jeśli kod dostępu nie jest konieczny, możesz zapisać się 

bezpośrednio z poziomu katalogu zajęć.  

 

 

 

Wówczas nastąpi przeniesienie do strony docelowej ścieżki. Do nawigacji po najbardziej istotnych 

obszarach służy lewy pasek. Po prawej stronie z kolei wyświetlane są postęp, gry i ogłoszenia.  
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Główną różnicą względem zwykłych zajęć jest fakt, że cele Zajęcia i Certyfikaty są wyświetlane jako 

sekcje. Pamiętaj, że cele możesz realizować po kolei, pojedynczo lub ad hoc, zależnie od sposobu 

skonfigurowania ścieżki przez instruktora.  

 

 

Aby rozpocząć realizację celów Zajęcia, przejdź do sekcji celów Zajęcia i kliknij przycisk 

Zapisz.  Pamiętaj, że jeśli zapiszesz się na zajęcia przed zapisaniem się na ścieżkę, nie musisz 

zapisywać się ponownie. Bieżący postęp realizacji zajęć zostanie wyświetlony obok celu Zajęcia. 
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Powiadomienia 
Aby wyświetlić powiadomienia, kliknij ikonę powiadomień na prawym górnym pasku. Wyświetli się 

menu rozwijane z listą najnowszych powiadomień. Powiadomienia informują o sprawach 

związanych z zajęciami, zapisami czy ocenami zadań. Jeśli do zajęć przypisana jest gra, otrzymasz 

powiadomienie za każdym razem, gdy zdobędziesz punkty, nową odznakę lub certyfikat.  

 

Aby określić, które powiadomienia mają być automatycznie wysyłane na Twój adres e-mail, kliknij 

opcję Ustawienia.  
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Komunikacja z innymi użytkownikami 

Wysyłanie wiadomości  

Za pośrednictwem naszego systemu wiadomości możesz komunikować się z nauczycielami 

i przyjaciółmi. Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, kliknij ikonę wiadomości na prawym górnym pasku. 

Wyświetli się menu rozwijane z listą najnowszych wiadomości.  

 

 

 

Kliknij wiadomość, aby ją odczytać. Aby odpowiedzieć na wiadomość, kliknij Odpowiedz, wprowadź 

odpowiedź i kliknij Wyślij. Aby usunąć wiadomość, kliknij Usuń. 
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Aby wysłać wiadomość do danej osoby, najedź kursorem na jej imię. Łącza do użytkowników są 

dostępne w wielu miejscach w portalu, takich jak listy studentów i nauczycieli, strony profilowe czy 

fora. Następnie kliknij opcję Wiadomość, wprowadź tekst i kliknij Wyślij.  

Aby wysłać wiadomość do kilku użytkowników jednocześnie, wybierz użytkowników z listy, po czym 

kliknij opcję Wiadomość.  

Użytkowników możesz też wyświetlić, wybierając widok kafelków z prawym górnym, rogu. Wówczas 

możesz zaznaczyć kilku użytkowników naraz i wysłać im wiadomość za pomocą przycisku 

Wiadomość.  
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Dodawanie przyjaciół 

Możesz ustawić innych użytkowników jako przyjaciół, aby wymieniać z nimi wiadomości i zasoby. 

Aby dodać przyjaciela, przejdź do profilu użytkownika i kliknij przycisk Dodaj przyjaciół.  

Kiedy użytkownik zaakceptuje Twoje zaproszenie, otrzymasz odpowiednią wiadomość.  

 

 

Czatowanie z użytkownikami 

Jeśli dany użytkownik jest online, możesz porozmawiać z nim/nią bezpośrednio za pośrednictwem 

platformy. Łącza do czatów są wyświetlane na stronach profilu użytkowników i listach użytkowników.  
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Podsumowanie 
Niniejszy Przewodnik wprowadzający dla studentów zawiera podstawowe informacje dla studentów, 

którzy rozpoczynają korzystanie z platformy NEO. Do omówionych w nim tematów należą: 

nawigowanie w NEO, korzystanie z Centrum pomocy, przykładowy układ zajęć, przeglądanie lekcji 

i zadań, przesyłanie zadań, przeglądanie ocen, zapisywanie się na zajęcia, komunikacja 

z użytkownikami i dodawanie przyjaciół. 

 

Jeśli masz pytania, skorzystaj z Centrum pomocy.  

 

 

www.cypherlearning.com 

 

http://www.cypherlearning.com/
https://www.facebook.com/neolms
https://twitter.com/neolms
https://www.instagram.com/neo_lms/
https://www.youtube.com/channel/UCJwky3COzZ_Q9UKE30fInqg
www.cypherlearning.com/blog

