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1. Wiki 
Wiki jest narzędziem przeznaczonym obecnie głównie do pracy w grupie. Wszyscy mogą 

opracowywać pojęcia i zagadnienia, a wynik pracy publikować w formie Wiki.  

Wiki może być tworzone w trybie grupowym, wtedy jest edytowana przez wszystkich 

uczestników lub w trybie indywidualnym - wtedy każdy tworzy swoją odrębną Wiki. 

Podczas tworzenia Wiki zapisywana jest historia kolejnych wersji stron. Uczestnik tworzący 

aktywność, posiada możliwość odtworzenia poprzednich wersji stron. 

Wiki można użyć w celu: 

 tworzenia instrukcji lub notatek grupowych 

 współpracy przy redagowaniu książek, artykułów itd. 

 tworzenia indywidualnego dziennika badań 

 Aktywność dodajemy tak jak każdą inną do tej pory aktywność kursu – Dodaj aktywność lub 

zasób/Opinia zwrotna. Wpisujemy nazwę Wiki. 

 

Tryb Wiki określa czy Wiki będzie tworzone w grupie jako praca zbiorowa, czy indywidualnie 

tj. każdy użytkownik będzie mógł tworzyć swoje indywidualne Wiki. Przy ustawieniu 

indywidualnym, użytkownik będzie mógł edytować tylko swoje Wiki, natomiast Prowadzący ma 

możliwość edycji Wiki dowolnego Studenta. 

nazwa Wiki 

tryb indywidualny lub grupowy 
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Do nazwy pierwszej strony wpisujemy pierwsze pojęcie. Nazwy nie będziemy mogli już zmienić. 

Pierwsza strona jest podstawową stroną w Wiki, od której mogą być tworzone następne strony 

z dodawanymi pojęciami. Następne opcje są typowe do poprzednich aktywności.  

Cały system budowania podstron w naszym platformowym Wiki to odpowiednie tworzenie 

linków, które  stanowią jednocześnie kolejne podstrony naszej encyklopedii.  

Linki tworzymy, umieszczając ciąg znaków między podwójnymi nawiasami kwadratowymi [[ ]].  

W trakcie tworzenia wpisów możemy dodawać tagi, które umożliwiają wyszukiwanie stron 

o podobnej zawartości. Po utworzeniu strony możemy zobaczyć jej podgląd. 

 

 Każdy z dodanych linków stanowi kolejną utworzoną stronę w naszej encyklopedii. Po kliknięciu 

na link możemy stronę edytować tak samo jak pierwszą stronę Wiki.  

Historia — opcja pozwala sprawdzić, kto i jakie zmiany wprowadził na poszczególnych stronach 

Wiki. W przypadku opcji pracy grupowej jest to bardzo pożyteczna funkcja. Dodatkowo możemy 

dwie wybrane wersje porównać ze sobą oraz przywrócić wcześniejszą.  

linki 
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Poprzez opcję Mapa stron mamy dostęp do mapy serwisu. Dzięki niej możemy przeglądać 

wszystkie strony utworzone w Wiki. 

Opcja Uaktualnione strony, wybrana z rozwijanej listy, pozwala wyświetlić linki do stron, które 

zostały edytowane przez użytkowników Wiki. Dodatkowo otrzymujemy informację o dacie 

przeprowadzonej modyfikacji. 

Spis stron wyświetla wykaz wszystkich stron Wiki pogrupowanych alfabetycznie według tego, co 

podano w opcji Nazwa strony. 

Opcja Indeks stron pozwala wyświetlić strony w formie hiperłączy i przedstawić jednocześnie ich 

układ nawigacyjny. 

Opcja Niepowiązane strony wyświetla te, które nie są połączone odnośnikami z innymi stronami.  

Opcja Linki wyświetla odnośniki łączące stronę, nad którą pracujemy z innymi stronami Wiki. 

Widoczne wprowadzone  zmiany  



  

Materiały dydaktyczne w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3849/15 

Z G Łukasz Próchnicki 
Opracowanie: Włodzimierz Siwak 
str. 5 

Zespół Szkół Nr 1  
im. Jana Pawła II w Przysusze 
 

 

Opcja Wkłady wyświetla listę stron, które edytowaliśmy osobiście. 

Jeśli chcemy odszukać konkretną stronę w Wiki, możemy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej 

w prawym rogu ekranu. 

 

 

2. Opinia zwrotna 
Moduły informacji zwrotnej (opinii) umożliwiają tworzenie niestandardowe ankiet oceniających 

kursy. Na początku wpisujemy nazwę aktywności a następnie nieobowiązkowy opis. W następnej 

opcji określamy czas dostępności Informacji zwrotnej.  

 

Określamy czy wypełniający ankietę będzie anonimowy czy będzie widoczna nazwa  użytkownika 

po głosowaniu. Wybieramy wielokrotne odpowiedzi na Tak lub Nie. Jeśli opcja jest włączona – 

w anonimowej ankiecie użytkownicy mogą przesyłać opinie nieograniczoną ilość razy. Możemy 

utworzyć stronę z analizą i po głosowaniu wyświetlić jej zawartość.  

Następne opcje są standardowymi jak w poprzednich aktywnościach. 

Po zapisaniu i wejściu do aktywności wybieramy zakładkę Edycja pytania i tworzymy pytanie lub 

pytania, które będą zadawane Studentom w ankiecie.  
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W przykładzie zadane pytanie dotyczy jednokrotnego wyboru. Opcje definiujemy poprzez edycję 

tekstu w osobnych wierszach okienka Wartości wielokrotnego wyboru. Parametry pytań są 

bardzo zbliżone jakie są w Quizie i aktywności typu Lekcja. 

 

Student po wejściu do głosowania widzi pytanie i możliwe odpowiedzi. Zapisując pytanie nie ma 

możliwości zmiany odpowiedzi. 
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Wybierając zakładkę Analiza, zobaczymy jaki procent osób głosowało na daną opcję. 

W zakładkach Pokaż odpowiedzi oraz Pokaż kto nie udzielił odpowiedzi, Prowadzący będzie 

widział kto i jak głosował oraz kto jeszcze nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Kiedy ankieta zostanie wypełniona i wysłana przez dowolnego użytkownika, Prowadzący nie ma 

możliwości edycji utworzonego pytania. 

Opinia zwrotna rozpoznawalna jest w kursie poprzez charakterystyczną ikonę i nazwę 

aktywności. 

 

 


