Egzaminy na platformie
Moodle - Oceny

Oceny - Sprawne poruszanie się
Aby móc ustawić własną skalę ocen, należy w danym kursie wejść w pozycję Oceny

Oceny - Nazwy ocen i skala procentowa
Skalę procentową oraz nazwy ocen, wykładowca może ustalić sam. Oceny są ustalane dla egzaminu.
W tym celu, będąc w dzienniku ocen, należy wybrać opcję Nazwy ocen/Modyfikuj.

Oceny - Ustawienie ocen w egzaminie
Kolejnym krokiem jest przypisanie wcześniej ustalonych ocen dla egzaminu. W tym celu, znajdując się w
dalszym ciągu w opcji Ustawienia dziennika ocen, wybieramy zakładkę Konfiguracja, a następnie
Ustawienia ocen w kursie. Pojawia się szereg opcji, które wykładowca może ustawić wg własnych
upodobań. Aby ustawić zdefiniowane wcześniej wartości procentowe, należy w polu Ustawienia pozycji
ocen wybrać Sposób wyświetlania oceny/Nazwa oceny(procentowo).

Taki sposób oceniania jest jedynie
przykładem, każdy wykładowca ustala
sam sposób w jaki będzie oceniać
testy oraz egzaminy studentów.

Oceny - Punktacja w teście
Domyślnie za każde pytanie z testu, student otrzyma 1 punkt. Wartości te mogą zostać zmienione przez
wykładowcę w momencie tworzenia bądź edycji zawartości testu. Maksymalna liczba punktów do
zdobycia z testu również może zostać ustalona przez wykładowcę.

Oceny - Punktacja w teście
Podczas punktowania, jeśli za każde pytanie student otrzyma 1 punkt, wartość maksymalna zostanie
podzielona przez ilość pytań. W przykładowym teście znajduje się 8 pytań, z czego za dwa można
otrzymać 2 punkty. Maksymalna liczba punktów do zdobycia została ustalona na 100, zatem podczas
podglądu ocen, pytania są punktowane jako 10 i 20 punktów.
Poniżej dwa przykłady podglądu ocen:
-

maksymalna liczba punktów do zdobycia 100
maksymalna liczba punktów do zdobycia 10

Oceny - Punktacja w teście
Aby móc podejrzeć aktualną punktację bądź szczegółowe odpowiedzi studenta, należy kliknąć na nazwę
testu, a następnie rozwinąć ustawienia (pod ikoną koła zębatego) i pod polem Wyniki wybrać:
-

oceny - by zobaczyć, na które odpowiedzi student odpowiedział poprawnie lub nie,
odpowiedzi - aby zobaczyć jakich odpowiedzi udzielił student.

Oceny oraz szczegółowe odpowiedzi wykładowca może podglądać nawet w trakcie trwania testu by móc
monitorować postępy studentów.
Jeśli test zawiera pytanie, które wykładowca musi ocenić sam (np. esej), dostępna jest również pozycja
ocenianie ręczne. Po wybraniu tej opcji ukaże się lista pytań otwartych, na które studenci udzieli
odpowiedź. Każdy musi zostać oceniony z osobna.

Oceny - Ocenianie ręczne
Po wybraniu odpowiedzi studenta, pokaże się jego odpowiedź, a poniżej miejsce na komentarz
wykładowcy oraz pole do wpisania punktów.
Ilość punktów również ustala wykładowca.

Oceny - Ocenianie ręczne
Gdy ocena została ustalona ręcznie, tabelę z ocenami należy uaktualnić. W tym celu należy wrócić do
opcji Wyniki/Oceny i wybrać przycisk Oceń ponownie wszystko. Poniżej znajduje się kawałek tabeli,
która zawiera punkty z testu uzyskane przez studenta, jak również sumę uzyskanych punktów, czas
rozpoczęcia i zakończenia testu oraz czas wypełnienia testu przez studenta.
(jeśli czas na wypełnienie testu został ustalony na 5 minut, student wypełnił go w 1 minutę, uzyskując 10 punktów na 10 możliwych)

Oceny - Publikacja ocen
Jeśli każda praca została oceniona, oceny można opublikować. W tym celu należy przejść do dziennika
ocen:
-

z menu nawigacyjnego wybrać pole Oceny.
w dzienniku ocen w zakładce Wyświetl wybrać Podgląd ocen,a następnie wybrać odpowiedni kurs

Otwarta zostanie zakładka Pojedynczy przegląd. W tym miejscu możemy wybrać z listy rozwijanej
Wybierz pozycję oceny:
-

nazwa testu,
w całym kursie.

Oceny - Publikacja ocen
Wybierając nazwę testu, wykładowca opublikuje oceny z testu wybranym studentom - może opublikować
wszystkim bądź tylko wybranym. W tym celu należy zaznaczyć ptaszkiem dostępne pola w kolumnie
Wyjątki lub wybrać opcję Wszystkie, a następnie Zapisz. Informacji zwrotnej nie trzeba wpisywać.

Oceny - Publikacja ocen
Przy publikacji ocen z całego kursu, kroki są identyczne jak w przypadku publikacji ocen z testu.

Czym zatem się różnią obie publikacje?

Głównie tym co zobaczy student. Wybierając swój profil, student może zobaczyć oceny w kursach, w
których uczestniczy, jednak taką opcję należy mu udostępnić w momencie zakładania samego kursu
(opcja zostanie omówiona w kolejnych slajdach).

Oceny - Publikacja ocen
Zdjęcie po publikacji ocen z testu (w profilu studenta)

Oceny - Publikacja ocen
Zdjęcie po publikacji ocen z egzaminu (w profilu studenta)

Oceny - Publikacja ocen
Co zrobić aby student mógł zobaczyć swoje punkty/ocenę z testu oraz ocenę z egzaminu?
Aby student mógł zobaczyć ocenę z egzaminu należy w menu Edycja kursu, rozwinąć pole Wygląd i
wybrać opcję TAK przy Pokaż dziennik ocen studentom. Dzięki temu, student zobaczy ocenę z
egzaminu na swoim profilu.
Aby student mógł zobaczyć ocenę/punkty z testu, należy w menu Edycji testu, wybrać opcję Edytuj
ustawienia i rozwinąć pole Opcje przeglądu (w tym miejscu wykładowca sam ustala wg własnych
upodobań, co student może zobaczyć). W sekcji Po zamknięciu quizu należy zaznaczyć pole Punkty.
Reszta opcji jest zależna od wykładowcy.

Oceny - Publikacja ocen
Poniżej zdjęcie z dostępnych opcji do zaznaczenia w menu Administracja testem/
Edytuj ustawienia/ Opcje przeglądu.

Oceny - Publikacja ocen
Jak sprawdzić dla kogo i jakie oceny zostały opublikowane?
Wszystko dzieje się w Dzienniku ocen, do którego (ponownie) możemy wejść z menu nawigacyjnego w
polu Oceny. Jak sama nazwa wskazuje, po pojawieniu się dostępnych zakładek, należy wybrać Dziennik
ocen.
Pola tabeli zaznaczone kolorem żółtym oznaczają, że oceny dla danego studenta oraz dla testu i
egzaminu, zostały opublikowane. Pole białe oznacza, że ocena nie została opublikowana. Dla wybranego
studenta można opublikować jednocześnie ocenę z testu i egzaminu, wybierając znak ołówka, który
znajduje się w drugiej kolumnie.

