
Przewodnik wprowadzający dla nauczycieli 
 

1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przewodnik wprowadzający  
dla nauczycieli 



Przewodnik wprowadzający dla nauczycieli 
 

2 
 

 

 

Spis treści 
 

Wprowadzenie .............................................................................................................................................. 3 

Nawigowanie po platformie ....................................................................................................................... 5 

Centrum pomocy ....................................................................................................................................... 10 

Profil ............................................................................................................................................................. 12 

Przykładowe zajęcia ................................................................................................................................. 13 

Tworzenie zajęć ......................................................................................................................................... 25 

Konfigurowanie zajęć ............................................................................................................................... 28 

Dodawanie lekcji ........................................................................................................................................ 31 

Zapisywanie studentów na zajęcia ........................................................................................................ 35 

Dodawanie zadań ...................................................................................................................................... 38 

Ocenianie zadań ........................................................................................................................................ 41 

Mistrzostwo i kompetencje ..................................................................................................................... 48 

Korzystanie z funkcji automatyzacji zajęć ........................................................................................... 52 

Korzystanie z funkcji grywalizacji .......................................................................................................... 54 

Sprawdzanie obecności ........................................................................................................................... 56 

Importowanie/eksportowanie treści zajęć ........................................................................................... 58 

Tworzenie ścieżek edukacyjnych ........................................................................................................... 59 

Komunikacja z innymi użytkownikami .................................................................................................. 62 

Powiadomienia .......................................................................................................................................... 65 

Podsumowanie .......................................................................................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 



Przewodnik wprowadzający dla nauczycieli 
 

3 
 

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 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 nauczycieli (ten przewodnik) omawia tematy takie jak 

tworzenie zajęć, korzystanie z kompetencji czy ocenianie zadań. 

 

Przewodnik wprowadzający użytkownika dla administratorów zawiera omówienie 

następujących tematów: nawigowanie w NEO, konfiguracja funkcji, dostosowywanie 

platformy i zarządzanie użytkownikami. 
 

 

Przewodnik wprowadzający dla studentów objaśnia procedury zapisywania się na zajęcia, 

przesyłania zadań oraz komunikacji z nauczycielami.  

 

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 nauczyciel, 

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  

lub odwiedź nasze forum wsparcia. 
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Nawigowanie po platformie 
Po zalogowaniu się do konta zobaczysz panel sterowania nauczyciela. Tu znajduje się przegląd 

najważniejszych informacji o portalu. Z poziomu panelu sterowania nauczyciele mogą sprawdzić 

swój kalendarz, listę zadań do zrobienia, ogłoszenia itd. 
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Ikony i nawigacja 

Platforma zawiera wiele ikon służących do dodawania, edytowania, usuwania oraz wykonywania 

innych czynności. Poniżej omówiono najważniejsze ikony: 

 

Dodaj treści, takie jak zajęcia, odcinki czy zasoby. 

 

Usuń elementy z platformy.  

 

Edytuj stronę lub element.   

 

Skonfiguruj różne elementy, takie jak zajęcia. 

 

Usuń elementy. 

 

Ikona Wiadomości u góry po prawej służy do wyświetlania wiadomości.  

 

Dzięki Powiadomieniom będziesz zawsze na bieżąco ze wszystkimi zmianami w systemie.  

                                                

Ikona Śmieci otwiera okno z usuniętymi elementami, takimi jak zajęcia czy lekcje.  

 

Wózek zawiera wszystkie zamówione szkolenia (jeśli aktywna jest opcja E-handel).  

 

Ta ikona otwiera Centrum pomocy NEO.  

 

Ikona Szukaj pozwala wyszukiwać żądane treści w portalu. 
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Lewy pasek 

Lewy pasek zawiera karty przyspieszające nawigowanie po głównych obszarach portalu.  

Dostępne są następujące karty: Dom, Zajęcia, Grupy, Katalog, Użytkownicy, Zasoby i Raporty.  

 

 

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.  
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Prawy górny pasek 

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

powiadomień, kalendarza, kosza, centrum pomocy, wyszukiwania i profilu.  

 

 
 
 

Prawy pasek  

Na prawym pasku znajdują się lista zadań do zrobienia, ogłoszenia, nadchodzące wydarzenia oraz 

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

W obszarze Dom na stronie głównej wyświetlane są wiadomości dotyczące zajęć, grup i szkoły oraz 

wiadomości od Twoich przyjaciół. Nowości produktowe zwykle zawierają aktualności od zespołu 

NEO lub administratora portalu. Domyślnie w Aktualnościach wyświetlane są tylko najnowsze 

wiadomości; aby wyświetlić ich więcej, przewiń stronę w dół.  
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Centrum pomocy 
Zapewniamy rzetelne wsparcie na każdym etapie współpracy. Aby przejść do Centrum pomocy, kliknij 

ikonę na prawym górnym pasku. 

 

Wyświetlone zostanie wyskakujące okno z różnymi opcjami. Z jego poziomu możesz wyszukać 

konkretne tematy w Pomocy online. Jeśli potrzebujesz pomocy na konkretnej stronie, w okienku 

pojawi się również opcja pomocy dla bieżącej strony. W oknie Centrum pomocy znajdziesz również 

opcje Forum wsparcia oraz Nowości produktowe, gdzie często zamieszczane są informacje 

o nowych funkcjach. 
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Pomoc online zawiera najważniejsze dla Ciebie tematy. Większość z nich obejmuje szczegółowe 

instrukcje postępowania zilustrowane zrzutami ekranu. Centrum pomocy to okienko wyskakujące, 

możesz więc przeglądać tematy bez konieczności opuszczania bieżącej strony. 
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Profil 
Na stronie profilu wyświetlane są Twoje podstawowe dane, szczegóły konta, zdjęcia itd.  

Rodzaj pokazywanych informacji zależy od typu konta i ustawień zabezpieczeń portalu.  

 

Aby skonfigurować swój profil, kliknij ikonę profilu na prawym górnym pasku. Następnie kliknij 

przycisk Edycja. 

 

Przejdź do karty Ustawienia na lewym pasku, aby wybrać różne opcje powiązane z profilem, takie jak 

wyświetlanie Twojego statusu online studentom czy umożliwienie użytkownikom przesyłanie  

Ci prośby o rozmowę.  
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Przykładowe zajęcia 
Zanim pokażemy Ci, jak utworzyć własne zajęcia, sprawdź, jak mogą wyglądać zajęcia NEO. 

Omówimy sposób nawigowania po zajęciach, karty główne, lekcje, zadania itd.  

 

Domyślną stroną docelową zajęć jest strona Lekcje. Tu wyświetlane są różne informacje o zajęciach, 

w tym lekcje oraz lewy pasek z kartami zapewniającymi bezpośredni dostęp do najważniejszych  

obszarów. Prawy pasek umożliwia dostęp do funkcji szybkiego zarządzania zajęciami i zawiera listę 

aktywności, listę zadań do zrobienia i ogłoszenia, a nawet tablice liderów, jeśli funkcja grywalizacji 

jest włączona.  

 
 

Każdą z tych sekcji omówimy poniżej.
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Panel sterowania zajęciami 

Panel sterowania zajęciami zawiera zestaw widgetów zapewniających bardziej szczegółowy wgląd 

w zajęcia. Widgety zawierają informacje o liczbie studentów, mistrzostwie, ocenach, raportach 

niestandardowych itd. 

 

Główny lewy pasek nawigacyjny 

W trakcie zajęć główny lewy pasek jest zminimalizowany. Aby przejść do innego obszaru portalu, 

wystarczy, że najedziesz kursorem na ikonę w lewym górnym rogu.  
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Lewy pasek 

Lewy pasek obszaru zajęć ułatwia nawigowanie po różnych obszarach okna zajęć, takich jak: 

Administrator, Początek, Przyporządkowanie, Kalendarz, Dziennik ocen itd.  
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Poniżej przedstawiamy więcej informacji na temat kart lewego paska: 

✓ Administrator – służy do konfigurowania zajęć, kopiowania zajęć i importowania/eksportowania 

treści. 

✓ Początek – stąd możesz przejść do sekcji Panel sterowania, Lekcje, Aktualności, Kalendarz 

i innych. 

✓ Przyporządkowanie – zawiera informacje o zadanych zadaniach. 

✓ Dziennik ocen – zawiera wszystkie oceny. 

✓ Media – pokazuje zasoby Kaltura. 

✓ Mistrzostwo – śledzi kompetencje w ramach zajęć. 

✓ Zasoby – obszar, w którym możesz przechowywać zasoby niezależne od lekcji. 

✓ Studenci – lista wszystkich studentów w danej klasie. 

✓ Nauczyciele – lista wszystkich nauczycieli danej klasy. 

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

✓ Rodzice – lista wszystkich rodziców, którzy widzą dane zajęcia. 

✓ Gry – jeśli utworzono grę dla klasy, w tym miejscu będzie wyświetlany jej przegląd. 

✓ Automatyzacja – lista zasad automatyzacji ustawionych dla zajęć.  

✓ Frekwencja – przegląd obecności studentów na zajęciach. 

✓ Usadzenie – umożliwia nauczycielowi usadzenie studentów w klasie. 

✓ Fora – miejsce do prowadzenia dyskusji między uczestnikami zajęć. 

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

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

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

✓ Zakupy – jeśli opcja E-handel jest włączona, na tej karcie wyświetlane są informacje 

o zakupach powiązanych z danymi zajęciami. 

✓ Konspekt – umożliwia utworzenie strony opisowej zajęć. 

✓ Opinie – tu wyświetlane są wystawione przez studentów opinie i oceny dotyczące zajęć. 

 

Konfigurując zajęcia, możesz włączyć lub wyłączyć większość tych kart, zależnie od ustawień 

platformy wprowadzonych przez administratora. 
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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, informacje o nowych zadaniach, lekcjach 

i wydarzeniach itd. 

 

Możesz edytować i usuwać wszystkie aktualności, łącznie z postami i komentarzami studentów.  
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Prawy pasek  

Na prawym pasku znajduje się panel sterowania Administrator umożliwiający szybkie publikowanie 

zajęć i wyszukiwanie kodów dostępu do zajęć. Tu znajdują się również lista aktywności, lista zadań 

do zrobienia, ogłoszenia oraz tablica liderów, jeśli do zajęć przypisana jest gra. Aby wyświetlić więcej 

informacji, kliknij wybrany element. 
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Lekcje 

Po kliknięciu karty Początek, a następnie Lekcje, wyświetlone zostaną wszystkie lekcje dostępne 

w ramach danych zajęć. Kolejność lekcji możesz zmienić, przeciągając i upuszczając je. 

 

Zależnie od preferencji możesz przełączyć sposób wyświetlania na widok listy, klikając ikonę 

w prawym górnym rogu. W tym widoku wyświetlane są wszystkie odcinki danej lekcji: 
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Lekcja z zasady składa się z odcinków zawierających różne treści oraz zadań. Jeśli włączona jest 

funkcja ścieżki, do każdego odcinka możesz dodać cele – zajęcia lub certyfikaty. Aby wyświetlić 

poszczególne odcinki lekcji, przejdź do karty Odcinki. 

 

 

Strony z treściami 

Stronę z treściami tworzy się za pośrednictwem wbudowanego edytora HTML. Strona taka może 

zawierać różne multimedia, w tym dźwięk, wideo oraz dokumenty pakietu Office czy Google Docs. 

Stworzenie ciekawej, angażującej lekcji nie wymaga specjalnej wiedzy technicznej. Oto jak może 

wyglądać przykładowa strona z treściami: 
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W obszarze Odcinki znajduje się karta Ukończenie, z poziomu której możesz dodać działania, jakie 

powinny zostać wykonane, kiedy student ukończy dany odcinek.  

 

Każda strona zawiera osobny obszar Zasoby, w którym możesz umieścić zasoby edukacyjne, takie 

jak pliki lub strony internetowe, bądź dodać istniejące z biblioteki własnej, organizacji lub szkolnej. 
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Zadania 
 

Aby wyświetlić listę zadań przyporządkowanych do zajęć, wybierz kartę Przyporządkowanie.  

Zadanie może być przyporządkowane do lekcji lub stanowić odrębne polecenie.   

 

Dostępnych jest 15 różnych typów zadań:  

 

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

✓ Praca pisemna – studenci przesyłają swoją 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 wielokrotnego wyboru i otwartych.  

✓ Dyskusja – studenci zdobywają punkty, biorąc udział w dyskusji zapoczątkowanej  

przez nauczyciela.  

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

✓ Zespół – umożliwia grupom studentów pracę nad wspólnym projektem. Nauczyciel sam dzieli 

studentów na zespoły i tworzy grupę prywatną dla każdego zespołu. 

✓ Dropbox – studenci przesyłają jeden lub więcej plików jako swoje zadanie. 

✓ SCORM – zbiera wyniki quizu SCORM. 



Przewodnik wprowadzający dla nauczycieli 
 

23 
   

✓ Frekwencja – studenci otrzymują punkty na podstawie swojej frekwencji. 

✓ Turnitin – zadanie zostanie sprawdzone pod kątem oryginalności przez zintegrowaną  

usługę Turnitin. 

✓ Niestandardowe zadania LTI – zintegrowane zewnętrzne zadania LTI. 

✓ Google Assignments – jeśli opcja ta jest skonfigurowana, możesz dodać zadanie  

Google Assignment. 

✓ Zadanie H5P – jeśli włączony jest standard treści H5P, możesz dodać zadanie H5P. 

 

Aby wyświetlić szczegóły zadania, kliknij jego nazwę. Oto jak może wyglądać przykładowe zadanie 

do lekcji: 
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Zależnie od typu zadania wyświetlone zostaną wszystkie poniższe karty lub tylko część z nich: 
 

✓ Zadanie – zawiera najważniejsze informacje o zadaniu, takie jak status ocen,  

liczba przesłanych zadań i instrukcje. 

✓ Pytania – zawiera pytania ujęte w zadaniu, jeśli zadaniem jest quiz lub ankieta, oraz liczbę 

punktów przypisanych do każdego pytania. 

✓ Stopnie -– pokazuje listę ocen przyznanych za zadania przesłane przez każdego studenta.  

✓ Do oceny – wskazuje zadania podlegające ocenie. 

✓ Nie przesłano – wskazuje zadania, które jeszcze nie zostały przesłane. 

✓ Analiza – wyświetla rozkład ocen studentów za dane zadanie. 

✓ Skala ocen– tu wyświetlana jest skala ocen przypisana do zadania.  

✓ Rubryka – podgląd rubryki przypisanej do zadania.   

✓ Kompetencje – kompetencje przypisane do zadania. 

✓ Ukończenie – jeśli studenci realizują zajęcia asynchronicznie, możesz dodać zasadę,  

jaka będzie wykonywana po ukończeniu zajęć. 

✓ Zasady punktacji – tu możesz dodać zasady i działania wykonywane, gdy studenci osiągną 

określony wynik.  

✓ Personalizuj – możesz spersonalizować zadanie, np. wyświetlać je tylko określonym 

studentom lub ukryć je przed wybranymi studentami.  

✓ Tagi – możesz oznaczyć zadanie tagami, a następnie wykorzystać je jako opcjonalne 

wymaganie dotyczące ukończenia lekcji.  

✓ Cenzor – ta funkcja umożliwia ograniczenie dostępu studentów zadania za pośrednictwem 

kodu dostępu, daty rozpoczęcia czy adresu IP.  

 

Dodawanie zadań zostanie bardziej szczegółowo w dalszej części niniejszego podręcznika. Teraz już 

wiesz, jak wyglądają kompletne zajęcia w NEO i możesz zacząć tworzenie własnych.  

 

W następnych częściach pokażemy, jak tworzyć zajęcia, konfigurować je, dodawać lekcje i zadania, 

oceniać zadania, zapisywać studentów itd. 
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Tworzenie zajęć 
 

Aby utworzyć zadanie, najedź kursorem na kartę Zajęcia na lewym pasku i wybierz Dodaj.  

 

✓ Zajęcia – utwórz nowe zajęcia. 

✓ Szablon zajęć – utwórz szablony zajęć i wykorzystuj je do szybszego dodawania zajęć.  
✓ Ścieżka– ścieżki to specjalny rodzaj zajęć, w których odcinkami są cele, takie jak zajęcia  

lub certyfikaty. 

✓ Szablon ścieżki – utwórz szablony ścieżek i wykorzystuj je do szybszego dodawania ścieżek. 

✓ Istniejący – możesz dodać kopię istniejących zajęć lub szablonu zajęć. 

 

Oto kilka uwag dotyczących tworzenia zajęć: 
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✓ Kod dostępu – jeśli podczas tworzenia zajęć zaznaczysz opcję Kod dostępu, na stronie 

docelowej zajęć, na prawym pasku w sekcji „Administrator” wyświetlany będzie kod dostępu 

(wymagany przy samodzielnym zapisie na zajęcia). 

✓ Styl – możesz wybrać jeden z czterech dostępnych stylów:  

▪ Instruktor – nauka będzie odbywać się w tradycyjnej klasie. To opcja najczęściej wybierana 

przez szkoły prowadzące naukę hybrydową: częściowo online, a częściowo stacjonarnie. 

▪ Pomieszane – nauka będzie odbywać się w stacjonarnie, jednak część modułów 

przeznaczona jest do pracy asynchronicznej i często obejmuje zadania z progiem 

ukończenia, który pozwala studentom kontynuować dopiero po osiągnięciu określonego 

wyniku. 

▪ Asynchronicznie – wszystkie lekcje odbywają się asynchronicznie, a studenci mogą wziąć 

udział w zajęciach w dowolnym miejscu i czasie. Nie ma planu zajęć, dat poszczególnych 

lekcji, przydzielanych zadań lub terminów wykonania zadań ani okresów oceniania. 

▪ Klasa mikro – uproszczone zajęcia zapewniające dostęp tylko do lekcji/sekcji i żadnych 

innych zakładek. We wszystkich innych aspektach są takie same, jak zwykłe zajęcia.  

✓ Czas trwania – wybierz przedział czasowy, w jakim prowadzone będą zajęcia, lub – jeśli zajęcia 

odbywają się asynchronicznie – określ czas trwania bez ustalania konkretnych dat. 

✓ Przedmiot – wybierz temat zajęć z listy. 

 

Aby wyświetlić bardziej zaawansowane ustawienia, kliknij kartę Opcje. 
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Tu możesz skonfigurować język zajęć, strefę czasową, semestr, liczbę kredytów za zajęcia, 

organizację oraz skalę ocen. 

 

Po dodaniu zajęć wyświetlona zostanie domyślna strona docelowa, czyli obszar Lekcje.  
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Konfigurowanie zajęć 
Jako nauczyciel masz wiele opcji konfigurowania zajęć – od wyboru, jakie karty będą wyświetlane na 

lewym pasku, po określenie działań, jakie będą wykonywane, kiedy student zakończy zajęcia.  

 

Z lewego paska wybierz opcję Administrator, a następnie Podstawy.  

 

 
 

Teraz omówimy najważniejsze opcje konfiguracji.  
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Zakładki 

Tu możesz wybrać karty, które będą widoczne dla Ciebie i Twoich studentów na lewym pasku, takie 

jak aktualności, lekcje, kalendarz czy narzędzia do współpracy. Domyślnie włączone są najczęściej 

wybierane funkcje, zaś te mniej używane – jak wiki czy czat – są wyłączone. 

 

Rekrutacja 

Tu możesz wybrać ustawienia zapisów na zajęcia. Przykładowo możesz określić, czy studenci będą 

mogli sami zapisać się na zajęcia lub wypisać się z zajęć. Możesz też określić działania, jakie będą 

wykonywane, kiedy student zapisze się na zajęcia bądź się z nich wypisze, np. automatyczne 

wysyłanie wiadomości. 
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Lekcje 

Z poziomu tej karty możesz konfigurować lekcje i ich odcinki. Możesz też włączyć funkcję 

stopniowego publikowania treści, dzięki czemu lekcje będą udostępniane studentom po kolei, a nie 

wszystkie naraz.  

 

Ukończenie 

Tu możesz dodać działania, jakie będą wykonywane po ukończeniu zajęć, takie jak przyznanie 

certyfikatu lub odznaki, wysłanie niestandardowej wiadomości do studenta czy zapisanie studenta 

na kolejne zajęcia.  
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Dodawanie lekcji 
Aby dodać lekcję, wybierz Początek/Lekcje i kliknij Dodaj. Wprowadź tytuł, opcjonalną datę i opis 

i kliknij Zapisz.  

 
Po dodaniu lekcji możesz zmienić jej ustawienia lub opis, klikając ikonę edycji, bądź zmienić obraz, 

klikając ikonę obrazu. Następnie dodaj do lekcji odcinki, które mogą obejmować treści lub zadania.  
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Dodawanie odcinków  

Aby dodać odcinek do lekcji, kliknij kartę Odcinki i wybierz typ odcinka do dodania (zob. ilustracja 

powyżej). Przykładowo, dodaj stronę z treściami, wpisz tytuł i kliknij Zapisz. Następnie kliknij opcję 

Edycja i wprowadź treści za pośrednictwem edytora HTML.  

 

Tu dostępnych jest wiele opcji edycji strony z treściami. Możesz dodać obraz za pomocą ikony 

obrazu, dodać tekst lub przesłać dowolny plik, np. wideo lub audio. Dodatkowo możesz nagrać treści 

wideo i audio bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Oto jak może wyglądać utworzona strona 

z treściami: 
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Aby dodać zasoby do strony z treściami, kliknij kartę Zasoby i wybierz typ zasobu do dodania. 

 

 

Przykładowo, aby dodać plik zapisany na komputerze, kliknij Plik, wybierz plik do przesłania, po czym 

wprowadź opis i wybierz bibliotekę, do której przypisany zostanie zasób.  
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Ustawianie kompetencji dla lekcji 

Jeśli do zajęć przypisane są kompetencje, możesz skonfigurować je osobno dla każdej lekcji.  

Przejdź do lekcji, kliknij kartę Kompetencje, wybierz żądane kompetencje i kliknij Zapisz. 

 

 

Aby zmienić kolejność lekcji lub odcinków lekcji, wystarczy, że je przeciągniesz. Aby usunąć wybraną 

pozycję, zaznacz ją i kliknij Usuń.  
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Zapisywanie studentów na zajęcia 
Aby zapisać studentów na zajęcia, najpierw wybierz kartę Studenci z lewego paska okna zajęć.  

 
 
Następnie kliknij opcję Dodaj w prawym górnym rogu i wybierz jedną z następujących opcji: 
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Zakładka Zajęcia  

Jeśli przydzielisz studentom kod dostępu do zajęć, będą mogli samodzielnie zapisać się na zajęcia 

z użyciem tego kodu. Alternatywnie, jeśli włączony jest katalog zajęć, studenci mogą najechać 

kursorem na kartę Zajęcia, kliknąć opcję Katalog i zapisać się z poziomu katalogu.  

 

Selektor osób 

Możesz zapisać studentów za pomocą selektora osób pozwalającego na filtrowanie osób wg 

nazwiska, typu konta, grup, organizacji czy zajęć. Wybierz studentów do dodania i kliknij środkową 

strzałkę, aby przenieść ich do kolumny po prawej, po czym kliknij Dodaj. 
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Wyślij zaproszenia  

Ustaw liczbę zaproszeń do wysłania, po czym wprowadź adresy e-mail i nazwiska studentów,  

którzy mają zostać dodani do zajęć.  

 

 

 

Do każdego użytkownika wysłana zostanie osobna wiadomość e-mail. Wiadomość ta zawiera 

zaproszenie i łącze do kliknięcia. Kiedy zaproszona osoba kliknie łącze, zostanie przekierowana na 

stronę portalu i poproszona o kliknięcie opcji „Akceptuj”. Po zaakceptowaniu zaproszenia osoba ta 

zostanie zalogowana do systemu i zobaczy swoją stronę główną. 
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Dodawanie zadań 
Zadanie to działanie, jakie student musi wykonać, aby zdobyć punkty. Punkty te są uwzględniane 

w ocenie końcowej zgodnie z wybraną wagą.  
 

Zadania dodaje się na dwa sposoby: bezpośrednio z poziomu strony lekcji lub z poziomu karty 

Przyporządkowanie. W przypadku strony lekcji kliknij Dodaj sekcję i wybierz zadanie z listy 

15 dostępnych typów zadań: 

 

 

Z poziomu karty Przyporządkowanie zajęć kliknij Dodaj zadanie w prawym górnym rogu. 
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Przykładowo, jeśli wybierzesz zadanie Praca pisemna, wyświetlone zostaną następujące opcje: 

 

 

Oto kilka uwag dotyczących ustawień zadań: 

 

✓ Maksymalny wynik – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać student. 

✓   Punkty – jeśli wybierzesz opcję „ważone wg punktów”, wprowadzona liczba punktów będzie 

równoważna liczbie punktów przyznawanych za zadanie. 

✓ Kategoria – kategoria zadania. Dostępne kategorie możesz zobaczyć w menu 

Administrator/Ustawienia/Przyporządkowanie. 

✓ Ocena – dostępne opcje: 

▪  Normalna – ocena za zadanie, wliczająca się do oceny końcowej. 

▪  Dodatkowy kredyt – bonus uwzględniany w ocenie końcowej. 

▪  Ignoruj – ocena za zadanie nie jest uwzględniana w ocenie końcowej. 

▪  Nie oceniony– zadanie nie będzie oceniane ani nie będzie wliczać się do oceny 

końcowej. 
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✓ Maks. prób – maksymalna dozwolona liczba prób przesłania zadania. 

✓ Zezwalaj na spóźnienie – umożliwia studentom przesyłanie zadania po upływie wyznaczonego 

terminu. 

✓ Lekcja – wskazuje lekcję, do której przypisane jest zadanie, o ile jest. 

✓ Pozwól, by studenci mogli komentować – studenci mogą komentować zadania przesłane przez 

innych studentów.  

✓ Próg – opcjonalny minimalny procent, jaki musi uzyskać student, aby jego zadanie zostało 

zaliczone. 

✓ Instrukcje – instrukcje dotyczące sposobu wykonania zadania. 
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Ocenianie zadań  
Istnieją trzy sposoby oceniania zadań:  

 

✓  Automatycznie – quizy są oceniane automatycznie, jeśli nie zawierają pytań otwartych,  

zaś ankiety i frekwencja są zawsze oceniane automatycznie. 

✓  Z poziomu strony zadania – zadania online, które nie są oceniane automatycznie, najlepiej 

wyświetlać i oceniać z poziomu strony zadań. 

✓  Z poziomu dziennika ocen – zadania offline nie są przesyłane online, dlatego najczęściej  

są oceniane za pośrednictwem dziennika ocen. 

 

Pamiętaj, że zadania wymagające oceny są wyświetlane na liście zadań do zrobienia dostępnej  

na pulpicie sterowania nauczyciela lub stronie docelowej zajęć. Kliknij pozycję na tej liście,  

aby wyświetlić więcej szczegółów i przejść do strony oceniania. 
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Ocenianie z poziomu strony oceniania 

Zadania przesłane do oceny są wyświetlane na stronie zadania, w oknie Ocenianie. 

 

 
Możesz też użyć karty Oceniać. 
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Aby ocenić przesłane zadanie, kliknij ikonę Edycja. Wyświetlone zostanie nowe okno z zadaniem 

przesłanym przez studenta. 

 

✓ Po prawej stronie wyświetlane są informacje o zadaniu, takie jak data przesłania i liczba prób. 

Kliknij opcję Edycja, aby zastąpić domyślną maksymalną liczbę prób. Tu znajdziesz również 

okno podzielonych na wątki komentarzy, w którym możesz zostawić komentarz dla studenta. 

Komentarze podzielone na wątki umożliwiają nauczycielom i studentom prowadzenie dialogu 

dotyczącego przesłanego zadania. 

 

✓ Na karcie Historia wyświetlana jest pełna historia przesłanego zadania. 

 

✓ Karta Kompetencje zawiera kompetencje przypisane do danego zadania. 

 

✓  Za pomocą strzałek możesz nawigować pomiędzy różnymi zadaniami przesłanymi przez 

danego studenta. 
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Ocenianie z poziomu dziennika ocen 

Innym sposobem oceniania zadań jest dziennik ocen, szczególnie przydatny w przypadku zadań 

offline, takich jak tradycyjne testy w formie papierowej. Aby wyświetlić dziennik ocen, kliknij opcję 

Dziennik ocen z poziomu lewego paska okna zajęć lub z poziomu strony zadania.  

 

Paski przewijania listy ocen pojawiają się zależnie od liczby studentów i zadań. 
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U góry dziennika ocen wyświetlane są wszystkie zadane zadania, wraz z ikonami wskazującymi  

typ zadania, łączem do zadania i liczbą przypisanych punktów.  

Aby edytować komórkę dziennika ocen, kliknij ją i wprowadź liczbę punktów, procent  

(wartość liczbową ze znakiem %), ocenę wyrażoną jako literę lub pustą wartość (aby usunąć ocenę) 

i wybierz wyjątek, np. Usprawiedliwiona, Brakujący, Nieobecny lub Niekompletny. 

 

 

Jeśli dwukrotnie klikniesz komórkę, wyświetlone zostanie wyskakujące okno umożliwiające 

pozostawienie komentarza. 
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Aby skonfigurować ustawienia wyświetlania dziennika ocen, kliknij ikonę Ustawienia w prawym 

górnym rogu. W wyświetlonym oknie możesz wybrać żądne opcje, np. jaka kombinacja punktów. 

procentów i ocen będzie wyświetlana w każdej komórce. 

 

Dziennik ocen może być wyświetlany w trybie pełnoekranowym i ma konfigurowalne opcje 

wyświetlania, w tym sortowania studentów i zadań. Dostępne jest również wyskakujące okno 

z analizą wyników całej klasy, wyników z podziałem na poszczególne zadania lub wyników 

pojedynczych studentów. 
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Aby wyeksportować dziennik ocen, kliknij ikonę Eksport w prawym górnym rogu. Następnie wybierz, 

czy dane mają zostać wyeksportowane do pliku XLS, czy też CSV. Jeśli wybierzesz plik CSV, określ 

pola do wyeksportowania i naciśnij „Eksport”. Utworzony zostanie plik CSV (wartości rozdzielonych 

przecinkiem), który można zaimportować do innych systemów. 
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Mistrzostwo i kompetencje 
Kompetencje umożliwiają śledzenie postępów studentów i stopień opanowania przez nich materiału 

zajęć. Kompetencje są powiązane z lekcjami, w tym z treściami i zadaniami. Aby powiązać zadania 

z kompetencjami, przejdź na kartę Mistrzostwo i kliknij Dodaj kompetencje. 

 

 

Możesz dodać własne kompetencje lub użyć wstępnie zdefiniowanych kompetencji z biblioteki.  
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Wprowadź żądane informacje i dodaj kompetencje za pośrednictwem formularza lub zaimportuj  

je z pliku: 

 

 

Oto jak mogą wyglądać przykładowe kompetencje zdefiniowane dla zajęć: 
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Po sporządzeniu listy kompetencji możesz przyporządkować do lekcji te kompetencje, które student 

powinien zdobyć na lekcji, zaś do zadań – te kompetencje, które będą poddawane ocenie: 

 

 

Na karcie Opanowanie kompetencji możesz zobaczyć, w jakim stopniu studenci opanowali 

wymagane kompetencje. 
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W tabeli Mistrzostwo możesz sprawdzić postępy studentów w odniesieniu do każdej kompetencji 

oraz zidentyfikować te kompetencje, których opanowanie nie sprawiło studentom żadnych 

problemów, oraz te, które były dla nich trudne. 

 

Kompetencje można zapisać również jako zasoby i udostępniać za pośrednictwem katalogu Zasoby: 
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Korzystanie z funkcji automatyzacji zajęć 
Funkcje automatyzacji pozwalają nauczycielom oszczędzić czas i sprawiają, że zajęcia są bardziej 

atrakcyjne dla studentów. Za ich pomocą możesz zdefiniować działania, jakie będą wykonywane po 

spełnieniu określonych warunków. Możesz też określić zasady działań, które zostaną aktywowane, 

kiedy studenci wykonają określone zadania. Przykładowo możesz wysyłać im niestandardową 

wiadomość, kiedy zapiszą się na zajęcia lub kiedy otrzymają certyfikat. 

 

Oto lista zasad, jakie można dodać: 

 

Dodawanie zasad 

Zasady można dodać do różnych obszarów, takich jak zajęcia, lekcje czy odcinki lekcji.  
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Dodawanie zasad ukończenia zajęć  

Aby dodać działania, jakie będą wykonywane po ukończeniu zajęć, wybierz menu 

Administrator/Ustawienia, a następnie kartę Ukończenie. Tu zwykle wybiera się opcję „Przyznaj 

certyfikat”. 

 

Dodawanie zasad do lekcji  

Aby dodać zasadę do konkretnej lekcji, kliknij tę lekcję i wybierz kartę Ukończenie. Proces jest podobny 

do opisanego dla stron z treściami. 
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Korzystanie z funkcji grywalizacji 
Grywalizacja to zautomatyzowana funkcja umożliwiająca tworzenie gier dla wszystkich 

użytkowników portalu lub tylko dla studentów biorących udział w konkretnych zajęciach. W grach 

studenci zdobywają punkty i odznaki, wykonując określone działania, takie jak odesłanie zadania. 

Osiągają również kolejne poziomy i mogą sprawdzić swój ranking na tablicy liderów.  

 

Konfigurowanie gier dla uczestników zajęć 

Z lewego paska wybierz Gry i kliknij Dodaj, aby dodać nową grę do zajęć.  

Teraz możesz zacząć dodawać poziomy gry. 



Przewodnik wprowadzający dla nauczycieli 
 

55 
   

Po dodaniu poziomów i punktów dla każdego z nich możesz dodać zasady zdobywania punktów 

i odznak za lekcje, odcinki lekcji i zadania.  

 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat grywalizacji, zapoznaj się z tematem Gry w Centrum pomocy.  
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Sprawdzanie obecności 
Portal umożliwia śledzenie frekwencji studentów na poszczególnych zajęciach, w tym czasu ich 

przybycia na zajęcia, spóźnień, wcześniejszych wyjść czy nieobecności. Możesz również 

usprawiedliwić studenta i dodać uwagę. Aby móc przyznać punkty za obecność, musisz utworzyć 

jedno lub więcej zadań typu Frekwencja.  

 
Aby zapisać obecność na sesji, kliknij opcję Dodaj i wprowadź czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć 

oraz szczegóły dla każdego studenta: 
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Aby wyświetlić podsumowanie frekwencji studentów, kliknij kartę Podsumowanie. 

 

 

Do wyeksportowania listy użyj przycisku Eksport: 
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Importowanie/eksportowanie treści zajęć  
Portal umożliwia importowanie/eksportowanie treści zajęć do formatu CCF (Common Cartridge 

Format), uznawanego przez całą branżę standardu importowania/eksportowania treści zajęć. 

Obsługuje również funkcję importowania zajęć z portali Moodle czy Blackboard. 

 

Przykładowo, aby zaimportować treści do zajęć, kliknij Administrator/Import. Podobnie,  

aby wyeksportować treść zajęć, kliknij Administrator/Eksport.  

 
Wybierz plik do przesłania i kliknij Kontynuuj. Kiedy przesyłanie zostanie zakończone, otrzymasz 

odpowiednią wiadomość.  
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Tworzenie ścieżek edukacyjnych 
To specjalny rodzaj zajęć, który obsługuje takie cele jak Zajęcia czy Certyfikaty. Sekcja zajęć to taka, 

która wymaga od studenta ukończenia określonych zajęć. Sekcja certyfikatu jest uważana za 

ukończoną, gdy student zdobędzie certyfikat.  

 

Aby dodać nową ścieżkę edukacyjną, z lewego paska wybierz kartę Zajęcia i kliknij opcję Dodaj. 

  

 

W wyświetlonym oknie wybierz opcję Ścieżka. 
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Po dodaniu ścieżki wyświetlone zostaną strona przeglądu oraz panel Administrator umieszczony  

po prawej stronie. Teraz dodaj lekcje, tak samo jak w przypadku standardowych zajęć. 

 

Po dodaniu sekcji do lekcji wyświetlony zostanie obszar Cele, w którym jako cele możesz ustawić 

Zajęcia lub Certyfikat. 
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Ścieżki edukacyjne umożliwiają również łączenie regularnych sekcji lekcji z odniesieniami do innych 

zajęć i certyfikatów, dzięki czemu stanowią potężne narzędzie. 

 

 

 

Możesz zamieszczać aktualności o swojej ścieżce edukacyjnej, zapisywać na nią studentów 

i konfigurować ją. Wszystkie funkcje zajęć mają zastosowanie również do ścieżek. Ścieżki pozwalają 

również ustawić opcjonalne wymagania dotyczące ukończenia, listy oczekujących, dezaktywację, 

ścieżki podrzędne, synchronizację ścieżek i wiele innych funkcji. 
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Komunikacja z innymi użytkownikami   
Za pomocą naszego systemu wiadomości prywatnych możesz komunikować się ze swoimi 

studentami i innymi użytkownikami. Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, kliknij ikonę wiadomości na 

prawym górnym pasku. Wyświetli się menu rozwijane z listą ostatnich 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, najedź na nazwisko odbiorcy (łącza do użytkowników są dostępne w wielu 

miejscach w portalu, takich jak listy studentów i nauczycieli, strony profilowe czy fora), kliknij opcję 

Wiadomość, wprowadź tekst i kliknij Wyślij.  

 

 

Aby wysłać wiadomość do kilku studentów naraz, wybierz kartę Moi studenci, zaznacz żądanych 

studentów na liście i kliknij opcję Wiadomość. 
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Jeśli administrator portalu włączył tę funkcję, możesz porozmawiać na czacie z innymi 

użytkownikami.  

 

Możesz też dodawać użytkowników jako przyjaciół: 
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Powiadomienia 
Aby wyświetlić wszystkie powiadomienia, kliknij ikonę powiadomień na prawym górnym pasku. 

Wyświetli się menu rozwijane z listą najnowszych powiadomień. Powiadomienia informują o postach 

z forów, które subskrybujesz, zapisach na zajęciach, nowych przesłanych zadaniach wymagających 

oceny itd. 

 

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

opcję Ustawienia. Jeśli subskrybujesz forum, możesz odpowiedzieć na post bezpośrednio z poziomu 

skrzynki powiadomień lub klikając opcję „Zobacz wątek”, aby wyświetlić cały wątek na forum. 
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Podsumowanie 
Niniejszy przewodnik wprowadzający dla nauczycieli zawiera podstawowe informacje dla nauczycieli, 

którzy rozpoczynają korzystanie z platformy NEO.  

 

Do tematów omówionych w niniejszym przewodniku należą: nawigowanie po NEO, korzystanie 

z Centrum pomocy, tworzenie i konfigurowanie zajęć, dodawanie lekcji i zadań, zapisywanie 

studentów na zajęcia, komunikacja ze studentami i sprawdzanie obecności. 

 

Jeśli masz pytania, skorzystaj z Centrum pomocy lub odwiedź nasze forum wsparcia. 

 

 

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

