
Platforma
Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie 

INSTRUKCJA



1. Logowanie

2. Mój profil

3. Menu główne

• Forum

• Wiadomości

• Znajomi

• Grupy

• Faq

4. Dostępne kursy

SPIS TREŚCI:



Instrukcja omawia logowanie, a także podstawy działania platformy w trzech zaznaczonych obszarach: 

menu główne (1), konto użytkownika (2), oraz dostępne kursy (3)
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Logowanie

Aby zalogować się na 

platformę należy wpisać w 

pola login i hasło (1). 

Aby skorzystać z platformy po 

raz pierwszy należy użyć 

przycisku „Zarejestruj się” (2). 
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Po wypełnieniu pól kliknąć należy w przycisk „Zakończ rejestrację”. W ten sposób zakładamy konto, 

które umożliwia natychmiastowe skorzystanie z platformy. 
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Mój profil

Do zawartości profilu 

przechodzimy klikając w:

- „MÓJ PROFIL” (1) w menu 

głównym na lewo lub 

- w widoczny na każdej 

stronie platformy awatar (2) 

w górnym prawym rogu.
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W profilu użytkownik ma możliwość przejrzenia swoich aktywności na platformie  (1), w grupach do 

których należy  (2), oraz wzmianek innych użytkowników na swój temat (3). 
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Bezpośrednio w profilu wprowadzić można informację, która ukaże się na tablicy z aktualnościami 

użytkownika i jego znajomych(1), zmienić zdjęcie w tle (2) oraz wejść w dalsze ustawienia dla konta (3). 
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Znajduje się tu podsumowanie punktów zdobytych we wszystkich kursach (1), liczba znajomych (2), 

oraz zdobytych odznak/certyfikatów (3). 
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W zakładce „Widoczność profilu”  użytkownik ma również możliwość ustalenia dla kogo widoczne 

mają być jego poszczególne dane. Po rozwinięciu kolejno przycisków po prawej decydujemy, kto 

może widzieć nazwisko, imię, stanowisko służbowe i inne dane. 



Menu główne
Forum

FORUM wybrane z menu 

głównego to miejsce, w 

którym znajdują się 

informacje o wszystkich 

forach, do których należy 

użytkownik.



Informacje o forach uczestnika uporządkowane są według wątków, odpowiedzi, polubień i 

subskrypcji. 



Menu główne
Wiadomości

Wiadomości wysłane do 

i przez użytkownika 

podejrzeć można po 

kliknięciu w zakładkę w 

menu głównym.



W tym miejscu użytkownik ma możliwość utworzenia nowej wiadomości (1) , a także przeczytania wiadomości 

wysłanych i odebranych oraz wysyłanych do wszystkich użytkowników zbiorczych komunikatów (2). 

Konkretną wiadomość odczytać można klikając w „czytaj” (3). 

Po rozwinięciu przycisku „działania zbiorcze” możliwe jest usuwanie oraz oznaczanie jednocześnie wielu wiadomości (4).

Istnieje również możliwość przeszukiwania treści wiadomości (5).
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Menu główne
Znajomi

W zakładce ZNAJOMI 

znajduje się lista wszystkich 

znajomych użytkownika.



Znajduje się tutaj lista wszystkich zaproszonych osób, które przyjęły zaproszenia oraz tych, których 

zaproszenia przyjęli użytkownicy (1). Można przejrzeć również listę oczekujących zaproszeń (2) lub usunąć 

kogoś z listy znajomych. Aby dodać znajomego należy go zaprosić klikając w jego profil/konto/awatar na 

jednym z forów przy kursach (patrz slajd 20).
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Menu główne
Faq

Zakładka FAQ zawiera 

wszystkie najczęściej 

zadawane pytania, 

dotyczące nauki na 

platformie Szkoły Ćwiczeń.



Menu główne
Czcionka i Kontrast

Są to przyciski 

umożliwiające wyświetlanie 

treści z zastosowaniem 

większej czcionki oraz 

wysokiego kontrastu, które 

ułatwiają korzystanie z 

platformy osobom z 

problemami z widzeniem.



KURSY

Dostęp do kursów 

możliwy jest po 

kliknięciu w zakładkę 

KURSY (1) w menu 

głównym lub 

bezpośrednio w jeden z 

kursów na stronie 

głównej platformy (2)
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Po kliknięciu w konkretny kurs możemy podejrzeć aktywność innych użytkowników w tym kursie (1), 

dyskutować na forum tego kursu (2), przeczytać o konkretnym kursie/szkoleniu (3), przyjrzeć się liście osób 

rozwiązujących zadania w kursie (4). Po prawej stronie widoczny jest postęp ucznia w danym kursie (5).
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Na stronie głównej kursu/szkolenia znajduje się także spis treści poszczególnych zagadnień i 

tematów umożliwiający nawigowanie między nimi. Spis treści dostępny jest również na pozostałych 

stronach kursu po prawej stronie.



Po zapoznaniu się z materiałem z lekcji kliknąć należy ROZPOCZNIJ QUIZ lub KOLEJNE 

ZAGADNIENIE/TEMAT



Po zakończeniu rozwiązywania quizu wyświetli się wynik informujący o ilości uzyskanych punktów i 

wyniku użytkownika na tle pozostałych wyników. Aby przejść dalej klikamy DALEJ (1). Istnieje 

również możliwość rozwiązania testu od nowa (2) lub sprawdzenia poprawnych i  błędnych 

odpowiedzi.
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