
  

  

Zanim wstawimy prezentację wykonaną w programie PowerPoint na platformę, wcześniej należy 
ją zapisać jako pokaz programu PowerPoint. 

 

 

 

 

 

Instrukcja wstawiania materiałów dydaktycznych do bloku tematycznego 
scenariusza lekcji z matematyki na szkolnej platformie e-learningowej Moodle 



WW  iinnssttrruukkccjjii  wwiieellkkiimmii  lliitteerraammii  zzaappiissaannee  ssąą  nnaazzwwyy  pprrzzyycciisskkóóww//ooppccjjii  

LLoogguujjeemmyy  ssiięę  nnaa  sszzkkoollnnąą  ppllaattffoorrmmęę  MMooooddllee  ii  oottwwiieerraammyy  zzaawwaarrttoośśćć  kkuurrssuu  zz  mmaatteemmaattyykkii..  

Włącz TTRRYYBB  EEDDYYCCJJII 

Tworzenie bloku tematycznego z zawartością rozpoczynamy od wpisania tematu lekcji 
z matematyki. 

ZZMMIIEEŃŃ  SSTTRREESSZZCCZZEENNIIEE  

 
Wpisujemy temat lekcji, można powiększyć rozmiar czcionki i zmienić jej kolor, można też pod 

tematem dodać komentarz lub wpisać definicję, np. Figury podobne to figury mające ten sam 

kształt, ale mogące różnić się wielkością. 

 

 
 

ZZAAPPIISSZZ  ZZMMIIAANNYY  

  
 

 



Teraz wstawimy zasoby – na początku prezentację wykonaną w programie PowerPoint, wcześniej 

zapisaną jako pokaz programu PowerPoint. 

DDOODDAAJJ  ZZAASSÓÓBB  ––  LLIINNKK  DDOO  PPLLIIKKUU  LLUUBB  SSTTRROONNYY  HHTTMMLL  

  

 
Podajemy nazwę wyświetlaną w zasobach kursu, np. Trójkąty podobne 

Lokalizacja – PPRRZZEEŚŚLLIIJJ  PPLLIIKK  

  



Tworzymy/wybieramy folder np. Trójkąty podobne, w którym chcemy zamieścić plik 

 

 
 

PPRRZZEEŚŚLLIIJJ  PPLLIIKK  

  
 

PPRRZZEEGGLLĄĄDDAAJJ  

Wskazujemy lokalizację pliku np. pendrive lub folder na dysku komputera np. Pulpit – Folder 

Matematyka – Trójkąty podobne (pokaz slajdów Microsoft Office PowerPoint) 

 

 



OOTTWWÓÓRRZZ  

  

  
  

PPRRZZEEŚŚLLIIJJ  TTEENN  PPLLIIKK  

  
Wskazujemy plik i WWYYBBIIEERRZZ  

 



Lokalizacja pliku na platformie w folderze – Trójkąty podobne – została ustalona 

 
 

Teraz zmieniamy ustawienie OOKKNNAA na – NNOOWWEE  OOKKNNOO  

 



ZZAAPPIISSZZ  II  WWRRÓÓĆĆ  DDOO  KKUURRSSUU  

  
W taki sam sposób wstawiamy inne zasoby, takie jak np. karty pracy czy zdjęcia. 

Podobnie postępujemy wstawiając film. 

DDOODDAAJJ  ZZAASSÓÓBB  ––  LLIINNKK  DDOO  PPLLIIKKUU  LLUUBB  SSTTRROONNYY  HHTTMMLL  

Podajemy nazwę filmu wyświetlaną w zasobach kursu, np. Jak to obliczyć 

LLIINNKK  DDOO  PPLLIIKKUU  LLUUBB  SSTTRROONNYY  HHTTMMLL – Lokalizacja – PPRRZZEEŚŚLLIIJJ  PPLLIIKK 

PPRRZZEEGGLLĄĄDDAAJJ  

Wskazujemy lokalizację pliku np. pendrive lub folder na dysku komputera np. Pulpit – Folder 

Matematyka – Trójkąty podobne – Jak to obliczyć? (film w formacie .avi) 

OOTTWWÓÓRRZZ  

  



PPRRZZEEŚŚLLIIJJ  TTEENN  PPLLIIKK  

  

 
Lokalizacja pliku została ustalona. Wstawiając film najlepiej pozostawić ustawienie OOKKNNAA na – 

TTOO  SSAAMMOO  OOKKNNOO. Potem tylko zaznaczamy pole przy słowach FFOORRCCEE  DDOOWWNNLLOOAADD, wymuszając 
w ten sposób pobieranie pliku. Gdy uczniowie będą chcieli obejrzeć film, to albo pobiorą i otworzą 
plik z filmem, albo zapiszą go na dysku swojego komputera. 

 



ZZAAPPIISSZZ  II  WWRRÓÓĆĆ  DDOO  KKUURRSSUU  

  

 

TTeerraazz  wwssttaawwiiaammyy  ffoorruumm  

  
Forum dyskusyjne – to miejsce na dyskusje dotyczące np. tematu lekcji z matematyki 

DDOODDAAJJ  SSKKŁŁAADDOOWWĄĄ  ––  FFOORRUUMM  

  
  

 



 
Podajemy nazwę forum, ustalamy rodzaj forum np. Forum pytań i odpowiedzi oraz wstęp, 

w którym np. zadajemy pytanie do pracy domowej. 

 
ZZAAPPIISSZZ  II  WWRRÓÓĆĆ  DDOO  KKUURRSSUU  

Wyłącz TTRRYYBB  EEDDYYCCJJII 

Teraz możemy wejść na forum i prowadzić dyskusję z uczniami. Można też dodać kolejne pytanie. 

Tak np. może wyglądać nasz blok tematyczny z matematyki po wstawieniu zasobów i składowych: 

 


